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A KIEDY DOM POLSKI WE LWOWIE?
Przekazanie Domu Narodowego w Przemyœlu Zwi¹zkowi Ukraiñców w Polsce
jest dla MSZ „nowym
impulsem” w staraniach
na rzecz uzyskania Domu
Polskiego we Lwowie –
powiedzia³ w Sejmie wiceszef
MSZ Jan Borkowski.
Przypomnia³ – odpowiadaj¹c
na pytanie pos³ów PO: Marka
Rz¹sy i Piotra Tomañskiego –
¿e 3 wrzeœnia samorz¹d Przemyœla zdecydowa³ o przekazaniu w tym mieœcie budynku
Ukraiñskiego Domu Narodowego organizacjom mniejszoœci
ukraiñskiej w Polsce.
- To nadaje nowy impuls
staraniom MSZ o uzyskanie
lokalizacji dla Domu Polskiego
we Lwowie - oceni³ wiceminister.
Jak doda³, tu¿ przed wrzeœniow¹ sesj¹ Rady Miejskiej
Przemyœla do radnych trafi³a
odezwa Rady Miejskiej Lwowa,
w której lwowscy samorz¹dowcy prosz¹ o przekazanie
spo³ecznoœci ukraiñskiej budynku w Przemyœlu, ale jednoczeœnie zapewniaj¹ o gotowoœci
wyjœcia naprzeciw ¿yczeniom
Polaków w sprawie utworzenia
Domu Polskiego we Lwowie.
Borkowski poinformowa³,
¿e po decyzji w³adz przemyskich o przekazaniu domu
spo³ecznoœci ukraiñskiej

konsul generalny RP we
Lwowie otrzyma³ polecenie
„niezw³ocznego podjêcia starañ wobec w³adz lwowskich
o spe³nienie sk³adanych
obietnic”. Wiceszef MSZ powiedzia³, ¿e przygotowane ju¿
zosta³o wyst¹pienie do w³adz
lwowskich, w których polski
konsulat przypomina m.in.
wszystkie deklaracje sk³adane
stronie polskiej w sprawie
Domu Polskiego.
Borkowski zwróci³ uwagê,
¿e od ponad dziesiêciu lat trwaj¹ polskie starania o utworzenie Domu Polskiego we Lwowie
oraz poszukiwania odpowiedniego obiektu na ten cel. Wiceminister przyzna³, ¿e praktycznie
wszystkie zaproponowane dot¹d
przez Radê Miejsk¹ Lwowa
lokalizacje dla Domu Polskiego
nie by³y do zaakceptowania z
ró¿nych wzglêdów (z³e po³o¿enie,
wygórowana cena, trudna
sytuacja formalna).
Borkowski doda³, ¿e obiekt
musi byæ administrowany
przez spo³ecznoœæ Polaków
zamieszkuj¹cych na Ukrainie.
Tak by - jak mówi³ wiceminister – „ten dom nie sta³ siê
k³opotem, a funkcjonowa³ jak
najlepiej”.
PAP, PH/10.09.2009
Ukraiñski Dom Narodowy w Przemyœlu
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Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie
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Przegląd wydarzeń
Koniec wakacji – wracamy do szkoły,
czyli rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010
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NADIA KUSZNIR
tekst i zdjêcia
Dzieñ 1 WRZEŒNIA przywita³ nas w tym roku s³oneczn¹, ³agodn¹ pogod¹.
Niestety, wakacje ju¿ dobieg³y koñca, a wraz z nimi
skoñczy³ siê beztroski czas
odpoczynku, a czasami po
prostu – czas leniuchowania.
Przysz³a pora na powrót do
szko³y. 1 wrzeœnia, naukê w
polskiej szkole nr 10 we
Lwowie, dzieci, ich rodzice
oraz nauczyciele rozpoczêli
o godz. 10.00 z uczestnictwa we Mszy œw., której
przewodniczy³ ks. Andrzej
Niedzielski. Koœció³ pod
wezwaniem œw. Marii Magdaleny wype³ni³ siê odœwiêtn¹
atmosfer¹. Po zakoñczonej
liturgii, wszyscy przemaszerowali z koœcio³a do szko³y,
gdzie mia³ miejsce dalszy
ci¹g uroczystoœci. O godz.
12.30, zebrani na szkolnym
placu: goœcie, dzieci wraz
z rodzicami oraz grono pedagogiczne, przy dŸwiêkach
hymnów narodowych Ukrainy
i Polski rozpoczêli uroczystoœæ otwarcia nowego roku
szkolnego 2009/2010.
S³owa powitania wypowiedzia³a na wstêpie uroczystoœci
dyrektor szko³y Marta Markunina. W swoim wyst¹pieniu, ze szczególn¹ trosk¹
zwróci³a siê ku tym, którzy
pierwszy raz w ¿yciu stanêli na
placu szkolnym, jako nowi
uczniowie tej szko³y. Nastêpnie g³os kolejno zabierali
uczestnicz¹cy w œwiêcie dostojni goœcie. Konsul RP we
Lwowie Jerzy Zimny, ks. Andrzej Niedzielski, Emil Legowicz
– prezes Towarzystwa Kultury
Polskiej Ziemi Lwowskiej.
Chyba najwa¿niejszymi
bohaterami szkolnej uroczystoœci stali siê najm³odsi –
pierwszoklasiœci. Recytuj¹c z
przejêciem wyuczone wierszyki,
¿egnali wakacje, witaj¹c jednoczeœnie now¹ szko³ê, kole¿anki i kolegów.
Nastêpnie ze s³owami powitania i kole¿eñskiego pouczenia, zwróci³a siê do „pierwszaków” przedstawicielka
maturzystów – najstarszej
uczniowskiej spo³ecznoœci
w szkole: „Drodzy mali przyjaciele! Od dziœ, 1 wrzeœnia
tworzycie wraz z nami wielk¹
rodzinê. Szkoln¹. Wiecie, ¿e w
rodzinie ka¿dy obok praw, ma
tak¿e obowi¹zki, które powinien solidnie wype³niaæ.
Naszym wspólnym obowi¹zkiem jest przede wszystkim pilna nauka. Do niej
wdro¿¹ was nauczyciele i
rodzice. My, w³aœciwie niewiele starsi od was, podamy
wam pomocn¹ d³oñ, gdy
bêdziecie w potrzebie. Uœmiechnijcie siê, bo w szkole

Rozlega siê dŸwiêk PIERWSZEGO DZWONKA...

Trochê niepewnoœci, strachu
przed czymœ co nowe, ale te¿
i ciekawoœæ – z pewnoœci¹
zagoœci³y w sercu ka¿dego z
nich. „Uzbrojeni” w nowe
ksi¹¿ki, zeszyty, o³ówki, d³ugopisy, kredki i tornistry
rozpoczêli swój ¿yciowy bój –
zdobywanie wiedzy.
Dla ich starszych kole¿anek i kolegów z podstawówek,
gimnazjów i szkó³ œrednich,
1 wrzeœnia by³ kolejnym
pocz¹tkiem roku szkolnego w
ich ¿yciu. Mo¿e nie zawsze
przyjmowali go tak entuzjastycznie lub przynajmniej
rozpoczynali go z mieszanymi
uczuciami. M³odzieñcz¹
wolnoœæ i samodzielnoœæ wyboru trzeba podporz¹dkowaæ
szkolnym wymogom. Znowu
niezliczone lekcje, odpytywanie, klasówki, sprawdziany,
a potem w domu samodzielna
nauka. S¹ jednak na tej drodze nie tylko trudnoœci, ale
przecie¿ i zwyciêstwa – dziesi¹tki – dwunastki w zeszycie
i dzienniku, dyplomy, a tak¿e
to, bez czego cz³owiek ¿yæ nie
mo¿e – nowe kontakty, przyjaŸnie, czêsto wieczne i daj¹ce
poczucie szczêœcia.
Dzieñ 1 WRZEŒNIA, prze¿ywaj¹ tak¿e na swój sposób
starsi – rodzice i nauczyciele.

Dyrektor szko³y Marta
Markunina
Po zakoñczonej, radosnej
uroczystoœci, mo¿e niektórzy
(szczególnie starsze pokolenie)
przypomnieli sobie dzieñ
1 wrzeœnia 1939 r., kiedy to
polskie dzieci, zamiast pierwszego dzwonka, us³ysza³y ryk
syren, ostrzegaj¹cych przed
nalotem bombowców. W sercach przepe³nionych wspomnieniem tych tragicznych
wydarzeñ pojawi³a siê z pewnoœci¹ ta jedna, spokojna
myœl: jak dobrze, ¿e po 70.
latach ich wnuki oraz inne
dzieci mog¹ w pokoju i bezpiecznie rozpocz¹æ rok szkolny.

NOWY ROK SZKOLNY
(fragment)
JAN BRZECHWA

Pasowanie na ucznia
jest radoœnie! ¯yczymy wam
powodzenia”.
Nast¹pi³a donios³a chwila
– pasowanie na nowych
uczniów polskiej szko³y nr 10
we Lwowie. Na ramionach z
pewnoœci¹ trochê wystraszonych pierwszoklasistów,
spocz¹³ na parê sekund orê¿
uczniowski – du¿y drewniany
o³ówek. Odt¹d stali siê nowymi
cz³onkami uczniowskiej
spo³ecznoœci, która ¿yczliwie
przekaza³a najm³odszym
pierwsze kole¿eñskie prezenty.
Jeszcze raz zabrzmia³y
hymny narodowe Ukrainy i

Polski, a po nich rozleg³ siê
d³ugo oczekiwany dŸwiêk
PIERWSZEGO DZWONKA,
który trzyma³a w swoich
rêkach pierwszoklasistka.
Wszyscy uczniowie w kolejnoœci, od najm³odszych do
najstarszych weszli do budynku szkolnego na pierwsz¹ w tym roku szkolnym
lekcjê.
Dzieñ ten ka¿dy prze¿ywa³
na swój sposób. Dla pierwszoklasistów by³ on jedyny
w swoim rodzaju i niepowtarzalny: bo oto rozpoczê³a siê w
ich ¿yciu wielka przygoda.

Dla tych pierwszych to –
niekoñcz¹ca sie troska i prze¿ywanie za swoje ukochane
pociechy. Walka o ich przysz³oœæ i chêæ zapewnienia im
tego, co osi¹galne i najlepsze.
Dla nauczycieli dzieñ ten, to
ich szczególne œwiêto i jednoczeœnie kolejne wezwanie,
postawione przed nimi.
Sam dzieñ 1 WRZEŒNIA –
to symbol, który ³¹czy³ i nadal
³¹czy ludzkie historie. Wiêkszoœæ z nas w ten to w³aœnie
dzieñ, pierwszy raz w ¿yciu
przekroczy³a progi szkolne,
aby rozpocz¹æ naukê.

Byæ starszym, to marzenie
dzieci,
A przecie¿ czas tak szybko
leci,
Mija godzina za godzin¹,
Nim siê spostrzeg³eœ rok
up³yn¹³!
I nowa bije ju¿ godzina,
Nowy rok szkolny siê zaczyna,
Ju¿ czeka szko³a i koledzy,
I w ksi¹¿kach zasób nowej
wiedzy.
Idê przez gwarne korytarze,
Widzê coraz to nowe twarze,
A oto dawny mój kolega,
Ju¿ mnie zobaczy³,
ju¿ podbiega,
- Gdzie by³eœ w lecie?
Zbierasz znaczki?
- Czy masz ju¿ swoje miejsce
w szatni?
- Patrz, nauczyciel jakiœ nowy?
Ach, te okrzyki, te rozmowy…
Ale wybi³a ju¿ godzina.
Dzwonek! Rok szkolny
siê zaczyna.
Znów dni pop³yn¹
pracowite
Nad ksi¹¿k¹ szkoln¹,
nad zeszytem…
¯yczê wam wszystkim
na pocz¹tek
Szkolnego roku samych pi¹tek!
W nowym roku szkolnym
¿yczymy samych sukcesów w
nauce, przyjaŸni wœród rówieœników, zapa³u w zdobywaniu wiedzy oraz mi³ych chwil
spêdzonych podczas pracy
i nauki w szkole.
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Pierwszy dzwonek w polskiej szkole
im. M. Konopnickiej we Lwowie
KRZYSZTOF SZYMAÑSKI
tekst i zdjêcia
Lato ¿egna siê z nami ³agodnymi promieniami s³oñca.
Przy szkole t³um m³odzie¿y.
„Jak fajnie wygl¹dasz..., gdzie
by³eœ..., wêdrowaliœmy po
górach..., widzia³em cudne
widoki...” – s³ychaæ woko³o.
Wszyscy opaleni, wypoczêci.
Przez trzy miesi¹ce nie widzieli
siê i jest moc wra¿eñ do podzielenia siê. W tym beztroskim i radosnym nastroju
wyczuwa siê te¿ i inna nutka
– ¿alu za minionym latem
i oczekiwania na nowy rok
szkolny. Uczniowie 11 klasy –
wystrojeni, dziewczêta w sukniach, ch³opcy garniturach,
z eleganckimi fryzurami w
szczególnym nastroju czekaj¹
na ten swój ostatni „pierwszy
dzwonek”. Wspominaj¹ te
czasy, gdy ich te¿ tak spotyka³a po raz pierwszy szko³a.
Dziœ oni wprowadz¹ do niej
pierwszaków. Ale najbardziej
przejêci s¹ w³aœnie oni –
pierwszacy. Przed ca³¹ szko³¹
wyprowadza je ich pierwsza
nauczycielka. Stoj¹ przed
wszystkimi i po raz pierwszy
czuj¹ siê cz³onkami tej spo³ecznoœci, w której przyjdzie
im spêdziæ 12 lat. Tu z maluchów, nie umiej¹cych czytaæ
i pisaæ, wyrosn¹ na m³odzie¿
œwiadom¹ swojej pozycji w
spo³eczeñstwie.
Dziœ wszystkich serdecznie
wita dyrektor szko³y pani
Lucyna Kowalska: „Pocz¹tek
roku szkolnego 2009-2010
jest pocz¹tkiem wytê¿onej
pracy. Pracy, która powinna
przynieœæ nam satysfakcjê w
zdobywaniu wiedzy, jej doskonaleniu i uzupe³nianiu.
Szczególnie witam naszych
pierwszoklasistów, którym
¿yczê, ¿eby zdobywali wierzcho³ki wiedzy i szczyty wiadomoœci, aby droga przez
wiedzê by³a dla was szczêœliwa, weso³a i pe³na przygód”.
Uroczystoœæ w szkole swoj¹
obecnoœci¹ uœwietni³ konsul
RP we Lwowie Ryszard Winiarski. Do uczniów 11 klasy
konsul skierowa³ nastêpuj¹ce
s³owa: „Wszystkim chcia³bym
¿yczyæ najwy¿szych ocen,
chocia¿ nie to jest najwa¿niejsze w ¿yciu. Chcia³bym,
aby ka¿dy z was wyrós³ na
dobrego, m¹drego cz³owieka
i obra³ wymarzony kierunek
studiów wy¿szych”. Franciszkanin o. Stanis³aw Nuckowski
z koœcio³a œw. Antoniego we
Lwowie do m³odzie¿y i nauczycieli powiedzia³: „W dzisiejszym wydarzeniu jest sam
Pan Bóg. Zdobywamy wiedzê

o tym jak ¿yæ i uczymy siê
nawzajem. Zadaniem nauczyciela jest pokazanie dobra,
które jest w ka¿dym cz³owieku”.
Pani dyrektor odczyta³a list
prezydenta Ukrainy, skierowany do m³odzie¿y i list mera
miasta Lwowa.
Nastêpnie odby³a siê czêœæ
najwa¿niejsza dla pierwszaków – z³o¿enia przysiêgi i pasowanie na ucznia. Kto z
przejêciem, kto ze strachem
spogl¹da³ na zbli¿aj¹cego siê
do nich starszego kolegê z olbrzymim o³ówkiem w rêku. Po
tym rytuale, pierwszacy stali
siê cz³onkami szkolnej rodziny.
A na zakoñczenie apelu zabrzmia³ pierwszy dzwonek roku
szkolnego 2009-2010, tradycyjny mosiê¿ny dzwonek,
który zwo³uje w mury szkolne
niejedno pokolenie uczniów.
Pani Lucyna Kowalska podzieli³a siê planami na najbli¿szy rok szkolny: „Ten rok
szkolny tradycyjnie rozpoczyna siê lekcj¹, na której
wychowawcy uwzglêdniaj¹
rocznicê wybuchu II wojny
œwiatowej i osobliwoœci bie¿¹cego roku szkolnego. Co do
nowoœci w programie, to 9 klasa

po raz pierwszy bêdzie zdawaæ
tzw. „ma³¹ maturê”. Ta klasa
jako pierwsza bêdzie sie uczy³a
w szkole 12 lat, wed³ug istniej¹cego programu. Do nowoœci
tegorocznego programu nale¿eæ bêdzie te¿ i inny system
zewnêtrznego testowania i akredytacji na studia. Szczegó³y
na razie nie s¹ znane. Nowoœci¹ w starszych klasach
bêdzie te¿ mo¿liwoœæ wyboru
przedmiotów profilowanych,
lub zwiêkszon¹ iloœæ godzin
poszczególnych przedmiotów.
Zwiêkszamy iloœæ godzin jêzyka angielskiego w starszych
klasach. Matematyka bêdzie
obowi¹zkowym przedmiotem
na tegorocznej maturze, a
przedmiotów maturalnych w
tym roku ma byæ trzy, a nie
piêæ. Jakie przedmioty na
razie te¿ nie wiadomo. Zaczynamy pracowaæ, a dalej siê
zobaczy.”
Dzisiaj jeszcze dzieñ œwi¹teczny, czas wymiany wra¿eñ,
wspomnieñ wakacyjnych i ciekawostek. Od jutra wytê¿ona
nauka, zadania domowe,
lektury i sprawdziany. Ale za
9 miesiêcy znów wakacje.
Czas szybko leci.

POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
Biuro Us³ugowo-Handlowe
„Assistant & Partner” poszukuje
osoby do wspó³pracy, znaj¹ce
biegle w mowie i piœmie jeden
z trzech jêzyków: hiszpañski,
francuski i w³oski. Warunki
wspó³pracy i wynagrodzenia
do omówienia na spotkaniu
we Lwowie. Charakter pracy –
mened¿er do spraw handlu
(drewno i wyroby drewniane).

Chêtnie i mile widziane osoby
pochodzenia polskiego, ale
równie¿ ukraiñskiego.
Kontakt z firm¹ „Assistant
& Partner”
tel: 0048 62 7312538; fax:
0048 62 7312738;
kom: 0048 507156 048;
e-mail: info@a-partner.pl
www.a-partner.pl

DO ARCYBISKUPA UKRAIŃSKIEGO KOŚCIOŁA
GREKOKATOLICKIEGO – LUBOMYRA HUZARA
Wasza Ekscelencjo!
Dzielimy siê nasz¹ radoœci¹, œwiêtuj¹c 20. rocznicê zalegalizowania Grekokatolickiego Koœcio³a na Ukrainie. Za czasów
przeœladowañ, grekokatolickie duchowieñstwo, zakonnicy i wierni,
którzy pozostawali wierni Stolicy Apostolskiej, znajdowali sta³¹,
duchow¹ opiekê w pojedynczych, czynnych koœcio³ach obrz¹dku
³aciñskiego. Symboliczn¹ twierdz¹ wiary sta³a siê dla nich
lwowska katedra Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny,
gdzie katolicy dwóch tradycji – zachodniej i wschodniej, modlili
siê razem pod czas nabo¿eñstw, a w zakrystii grekokatoliccy
ksiê¿a potajemnie spowiadali swoich wiernych, œwiêcili paschê
oraz wodê Jordañsk¹, wed³ug Juliañskiego kalendarza koœcielnego.
Równie¿ koœcio³y na wschodzie Podola sta³y siê d³ugoletni¹
przystani¹ dla wielu zakonspirowanych grekokatolickich
ksiê¿y i zakonników, z pomiêdzy których byli wyœwiêceni nowi
biskupi dla Koœcio³a Grekokatolickiego.
Godnym do naœladowania przymiotem tych ciê¿kich dziesiêcioleci by³ brak miêdzynarodowoœciowych i miêdzykonfesyjnych
nieporozumieñ oraz wzajemnych podejrzeñ i nieufnoœci.
Wszêdzie odczuwa³o siê powszechnoœæ Koœcio³a Katolickiego.
Ogromn¹ radoœci¹ dla nas wszystkich sta³a siê decyzja
Watykanu, dotycz¹ca powrotu do struktur Koœcio³a Katolickiego
na Ukrainie oraz podniesienia do godnoœci kardynalskiej arcybiskupa lwowskiego obrz¹dku ³aciñskiego – Mariana Jaworskiego i najwy¿szego arcybiskupa Ukraiñskiego Koœcio³a
Grekokatolickiego – Lubomyra Huzara.
Z inicjatywy w³adz koœcielnych, która zosta³a podtrzymana
przez najwy¿sze w³adze pañstwowe, w czerwcu 2001 r. na
Ukrainie mia³a miejsce wizyta Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II,
który podczas papieskiej liturgii we Lwowie og³osi³ nowych
b³ogos³awionych. S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II zaapelowa³ wówczas
do polskiego i ukraiñskiego narodu o wzajemne przebaczenie
sobie krzywd z przesz³oœci i wspólne budowanie stosunków
dobros¹siedzkich.
Nie tak dawno, podczas wizyt „ad limina” rzymskokatolickich
i grekokatolickich biskupów Ukrainy, Ojciec Œwiêty Benedykt
XVI przypomnia³ o pilnej potrzebie takich dzia³añ. Praktycznej
realizacji tych apeli w codziennym ¿yciu duchowieñstwa, osób konsekrowanych i wiernych, powinny sprzyjaæ zapocz¹tkowane, wspólne
spotkania Synodu Biskupów Koœcio³a Ukraiñskiego Grekokatolickiego i Konferencji Rzymskokatolickich Biskupów Ukrainy.
Przywo³uj¹c w modlitewnej pamiêci œwiadków wiary oraz
wszystkich tych, którzy walczyli o legalizacjê Koœcio³a Grekokatolickiego na Ukrainie, b¹dŸmy godnymi ich czynów.
Jednocz¹c siê w Chrystusie Panu
abp Mieczys³aw Mokrzycki
(³umaczenie z ukr. - redakcja KG)

Inteligencja ukraińska do świata:
„Obrońcie Ukrainę przed Rosją!”
Inteligencja ukraiñska apeluje do USA, Wielkiej Brytanii,
Francji oraz Chin, o zwo³anie miêdzynarodowej konferencji,
celem zapewnienia realnych gwarancji bezpieczeñstwa dla
Ukrainy. Chodzi zw³aszcza o pañstwa, nale¿¹ce do gwarantów
memorandum budapeszteñskiego.
Inteligencja apeluje równie¿ do kierownictwa Unii Europejskiej, „aby zajê³o wyraŸne i jednoznaczne stanowisko
odnoœnie gwarancji odrêbnoœci pañstwowej Ukrainy, wyrazi³o
zastrze¿enia, dotycz¹ce jakichkolwiek form ingerencji w
wewnêtrzne sprawy Ukrainy”.
Oddzielny apel zosta³ skierowany do pañstw z grupy wyszehradzkiej, aby wypracowa³y wspólne stanowisko, dotycz¹ce
pogorszenia stosunków rosyjsko-ukraiñskich.
Inteligencja ukraiñska zwraca uwag¹ na to, ¿e: „Kierownictwo rosyjskie œwiadomie d¹¿y do zdemontowania istniej¹cego systemu bezpieczeñstwa, zaœ podstawowym celem tych
dzia³añ jest pragnienie podporz¹dkowania Ukrainy geostrategicznym interesom Rosji”.
„Skutkiem takiej strategii jest gwa³towny wzrost napiêcia
w stosunkach dwustronnych. Wojna informacyjna przeciwko
Ukrainie nie ma precedensu”,
„W spo³eczeñstwie rosyjskim Ukraiñcy s¹ prezentowani jako
wrogowie, Ukrainie zaœ przypina siê ³atkê g³ównego destabilizatora stosunków miêdzy UE i Rosj¹”, - dodaj¹ sygnatariusze apelu.
Komentuj¹c list prezydenta Rosji do Prezydenta Ukrainy
oraz projekt ustawy o wykorzystaniu rosyjskich si³ zbrojnych poza
granicami Federacji Rosyjskiej, inteligencja ukraiñska nadmienia:
„Po raz pierwszy od wielu lat pojawi³y siê oznaki tego, ¿e
Kreml nie wyklucza zastosowania si³y wobec Ukrainy”.
„Chodzi o to, aby st³amsiæ wolnoœæ i swobodê, przekszta³ciæ
Ukrainê w teren niepodzielnego wp³ywu i kontroli ze strony
Rosji”, - czytamy w odezwie.
„Podporz¹dkowanie Ukrainy strategii rosyjskiej odnowi
podzia³ Europy, bêdzie stanowi³o bezpoœrednie zagro¿enie
bezpieczeñstwa miêdzynarodowego i narodowego krajów Unii
Europejskiej, doprowadzi do zmniejszenia ogólnego poziomu
zaufania i bezpieczeñstwa w Europie, spotêguje napiêcie i konfrontacjê w stosunkach miêdzynarodowych”, - uwa¿aj¹ sygnatariusze apelu.
Odezwê podpisali: Jurij Andruchowycz, Oksana Zabu¿ko,
Wiaczes³aw Briuchowecki, Semen G³uzman, Myko³a ¯u³yñski, Wasyl Kremiñ, Serhij Komisarenko, Miros³aw Popowicz,
Leonid Krawczuk, £ewko £ukjanenko i in.
wg zaxid.net
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ADAM MICHNIK NA UKRAINIE
Wrzeœniowego, ale gor¹cego popo³udnia w stanis³awowskiej ksiêgarni „Je” („Є”)
sala konferencyjna by³a
pe³na. Spotkanie by³o poœwiêcone promocji ukraiñskiego
wydania polskich ksi¹¿ek:
„W poszukiwaniu wolnoœci”
– Adama Michnika, „Rozmów
z katem” – Kazimierza Moczarskiego oraz „Wo³yñ: dwie
pamiêci” – wybór tekstów z
Gazety Wyborczej, dokonany
przez dziennikarza tej¿e
gazety Marcina Wojciechowskiego.
Na spotkanie przybyli:
Adam Michnik, Helena
£uczywo, Marcin Wojciechowski oraz Aleksandra
Hnatiuk – I radca Ambasady
Polskiej w Kijowie, która to
placówka by³a inicjatorem
zarówno wydania ksi¹¿ek w
jêzyku ukraiñskim, jak i zorganizowania spotkañ promocyjnych. To w³aœnie obecnoœæ
goœci z Polski by³a magnesem
przyci¹gaj¹cym publicznoœæ.
Podobne spotkania odby³y siê
ju¿ w Kijowie i Czerniowcach.
Po krótkiej prezentacji, w której wziêli równie¿ autorzy
przek³adów na jêzyk ukraiñski, rozpoczê³a siê dyskusja,
a w zasadzie grad pytañ pod
adresem g³ównego bohatera
spotkania Adama Michnika.
Pytania by³y najró¿niejsze.
Niektóre wyraŸnie uzewnêtrznia³y miejscowe kompleksy.
Pytano o „Polskê od morza do
morza”, a nawet „o stosunek
polskiej arystokracji do
Ukrainy”. Przy tym pierwszym
Adam Michnik przekonywa³ i¿
nikt w Polsce nie zamierza
Ukrainie odbieraæ ziem, wchodz¹cych kiedyœ w sk³ad II
Rzeczpospolitej. „S¹ oczywiœcie,
w Polsce si³y, które s¹ przeciwne porozumieniu z Ukraiñcami, ale s¹ w mniejszoœci.

Spotkanie w Stanis³awowie
Rozwój nacjonalizmu na
Ukrainie, dzia³ania antypolskie
to dla nich woda na m³yn.
Maj¹ szansê byæ us³yszenia
przez naród w³aœnie w takiej
sytuacji”.
„25 lat temu stosunki
polsko-ukraiñskie dalekie
by³y od dobrych i nie dawa³y
nadziei na lepsze” – mówi³
Adam Michnik. „Dziœ jest
najlepszy moment na budowanie przysz³oœci. Nie
wszystko mo¿na osi¹gn¹æ od
razu, ale nasze wnuki maj¹
ju¿ ogromn¹ szansê na stworzenie takich warunków we
wzajemnych stosunkach, ¿e
ca³y œwiat musia³by siê z nami
liczyæ. Za 10-20 lat, kto wie…?
Przecie¿ kiedyœ sytuacja jak¹
mamy dzisiaj we wzajemnych
stosunkach wydawa³a siê
niemo¿liwa” – przekonywa³
Michnik. Na pytanie o jego
stosunek do Rosji okreœli³ siê
jako „rusofil – antykomunista”. „Kocham jêzyk i kulturê rosyjsk¹ – nienawidzê

Ksi¹¿ka Adama Michnika
„W poszukiwaniu wolnoœci”
imperializmu rosyjskiego
i tego co mo¿na by okreœliæ
mianem „sowieckoœci”. Na
pytanie czy dziœ tak samo by
siê zachowa³, jak wczasach
„okr¹g³ego sto³u”, czego ¿a³uje
– pad³a odpowiedŸ: „¯a³ujê
oczywiœcie pewnych g³upstw,
które kiedyœ zrobi³em, napi-

Ksi¹¿ka „Wo³yñ: dwie
pamiêci” – wybór tekstów
z Gazety Wyborczej, dokonany przez dziennikarza
tej¿e gazety Marcina
Wojciechowskiego
sa³em b¹dŸ powiedzia³em.
Generalnie jednak nie zmieni³em swoich pogl¹dów. By³em
i jestem przeciwnikiem lust-

racji”. Spotkanie przed³u¿a³o
siê. Niestety goœcie spieszyli
siê do Lwowa.
Nastêpnego dnia, w ramach XVI Forum Wydawców we Lwowie w Lwowskiej
Bibliotece Naukowej im.
Stefanyka otworzono wystawê polskiej ksi¹¿ki historycznej. Ambasador RP
na Ukrainie - Jacek Kluczkowski podarowa³ przywiezione na wystawê ksi¹¿ki
bibliotece. W ramach wystawy odby³a siê tak¿e
dyskusja polskich i ukraiñskich historyków na temat
„Zmiana paradygmatu w badaniach najnowszej historii
Polski i Ukrainy”.
W dyskusji udzia³ wziêli:
prof. Miros³aw Romaniuk
(dyrektor Lwowskiej Narodowej Biblioteki Naukowej im.
W. Stefanyka ), Ambasador
Rzeczypospolitej Polski na
Ukrainie, Jacek Kluczkowski, dr Igor Ha³agida
(Instytut Pamiêci Narodowej,
Gdañsk), prof. Jaros³aw Hrycak (dyrektor Instytutu Badañ Historycznych, Lwowski
Uniwersytet Narodowy), prof.
Leonid Zaszkilniak (zastêpca dyrektora Instytutu
Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakewycza, Lwów), prof.
Adam Manikowski (dyrektor
Instytutu Historii PAN, Warszawa), red. Adam Michnik
(„Gazeta Wyborcza”).
Zamieszczamy obok wypowiedzi w dyskusji Adama
Michnika i Igora Ha³agidy z
gdañskiego IPN. Wypowiedzi pozosta³ych uczestników dyskusji jak równie¿
relacjê z XVI Forum Wydawców we Lwowie zamieœcimy
w nastêpnym numerze.
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MOJE MARZENIE: STWÓRZMY COŚ NA KSZTAŁT
BENELUXU NP. POLUKR LUB UKRPOL
Z Adamem Michnikiem
w Stanis³awowie rozmawia³
MARCIN ROMER
- Panie Adamie, jest pan
dzisiaj kolejny raz na Ukrainie. Co Pana tu ci¹gnie? Jakie s¹ Pana wiêzi z Ukrain¹?
- Ja mam z Ukrain¹ wiêzi
sentymentalne. Mój ojciec
urodzi³ siê we Lwowie, mój
przyjaciel Jacek Kuroñ te¿ siê
urodzi³ we Lwowie. Ja siê czujê
uczniem Jerzego Giedroycia,
który uwa¿a³ Ukrainê za
centralny element naszego
myœlenia o polityce polskiej
przysz³oœci. Ukraina jest
bliska mojemu sercu, natomiast je¿eli chodzi o kontakt,
to mam tutaj bardzo wielu
przyjació³ - w Kijowie, we
Lwowie w Czerniowcach, w
Stanis³awowie mieszka stale

jeden z najciekawszych pisarzy ukraiñskich, bardzo popularny w Polsce Jurij Andruchowycz.
W Stanis³awowie, dzisiaj
nazywanym Iwano-Frankiwskiem jestem pierwszy raz w
¿yciu, ale dla mnie to miasto
nadal pozostaje Stanis³awowem.
Przed wojn¹, przez jakiœ czas,
mieszka³a tu moja mama.
Do tej czêœci œwiata mam
ogromny sentyment, a jednoczeœnie patrzê na to z
punktu widzenia z jednej
strony polskiego intelektualisty, a z drugiej strony
humanisty. Mam to poczucie,
¿e Ukraina buduje swoj¹ pañstwowoœæ, buduje to¿samoœæ.
Jako Polak trzymam kciuki
za Ukrainê. Trzymam kciuki
dlatego, ¿e silna, niezale¿na,

suwerenna Ukraina, to jest
wielka gwarancja dla polskiej
suwerennoœci, a z drugiej
strony mam takie poczucie,
ten moment historyczny daje
wielk¹ szansê dla obu naszych narodów, bo razem nas
jest 100 milionów.
Marzê byœmy potrafili razem zbudowaæ coœ wspólnego.
Je¿eli zrobilibyœmy wspólny
twór pañstwowy, coœ na kszta³t
Beneluxu – na przyk³ad POLUKR lub UKR-POL, to bêdziemy pañstwem z którym
bêdzie musia³ siê liczyæ ka¿dy
i na Wschodzie i na Zachodzie.
To jest olbrzymia szansa.
Oczywiœcie ona nie jest na
jutro, ona jest na „za jakiœ
czas”, ale ona jest realna.
Teraz pytanie: co to pokolenie, które dzisiaj dochodzi do

w³adzy na Ukrainie i w Polsce
potrafi z t¹ szans¹ uczyniæ?
- Jak Pan ocenia, w kontekœcie w³aœnie tych szans,
dzisiejsz¹ polsk¹ politykê
wschodni¹?
- Je¿eli abstrahowaæ od
potkniêæ, jakie zdarzaj¹ siê w
ka¿dej polityce, to jest ona bardzo dobra. Z mojego punktu
widzenia ona jest zaskakuj¹ca, bowiem obserwuj¹c mój
kraj, jego tradycje, jego historiê, jego naturalne kompleksy
i frustracje nie oczekiwa³em,
¿e Polska potrafi prowadziæ
tak m¹dr¹, tak konsekwentn¹,
tak wbudowan¹ ponad podzia³ami politycznymi politykê w
stosunku do naszych wschodnich s¹siadów.
To jest bardzo m¹dra
polityka i nigdy relacje nasze

z wschodnimi s¹siadami nie
by³y tak dobre jak dziœ.
- Jak pan ocenia szanse
Ukrainy w dzisiejszej sytuacji kryzysu i walki przedwyborczej?
- Nie chcia³bym siê wypowiadaæ na temat perspektyw
Ukrainy. Przysz³oœæ Ukrainy
to sprawa Ukraiñców. Nasz¹
spraw¹ jest wspieraæ to co
jest w Ukrainie dobre,
rozumne, przysz³oœciowe.
Natomiast zamiast Ukrainy
my nie prowadzimy Ukrainy
ani do Unii Europejskiej, ani
gdzie indziej.
To jest decyzja spo³eczeñstwa ukraiñskiego, któremu
¿yczê jak najlepiej.

KG
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DYSKUSJA POLSKICH I UKRAIŃSKICH HISTORYKÓW
NA TEMAT „ZMIANA PARADYGMATU W BADANIACH
NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI I UKRAINY” (fragmenty wypowiedzi)
- Jak siê zmieni³ paradygmat badañ historycznych w
Polsce i na Ukrainie, od którego punktu odliczania te
zmiany mo¿emy zacz¹æ,
kiedy ta zmiana siê zaczê³a,
na ile g³êbok¹ by³a, jakie
mia³a nape³nienie instytucjonalne i jaka jest spo³eczna recepcja tej zmiany?
WypowiedŸ dr. Igora Ha³agidy (Instytut Pamiêci
Narodowej – Gdañsk)
- Szanowni pañstwo!
Instytut Pamiêci Narodowej
bada szeroko rozumiane
zjawiska dotycz¹ce dziejów
Polski, Polaków, ale te¿ i obywateli polskich innych narodowoœci w latach 1939-1990,
czyli w takich latach jakie
narzuca ustawa o Instytucie
Pamiêci Narodowej. Oczywiœcie te dokumenty s¹ Ÿród³em
specyficznym, to s¹ materia³y
tworzone przez bezpiekê, przez
aparat bezpieczeñstwa, to s¹
materia³y zawieraj¹ce ró¿nego
rodzaju informacje o osobistych sprawach wielu ludzi.
Dlatego niekiedy pojawiaj¹ siê
odg³osy, ¿e nie trzeba z tych
materia³ów korzystaæ.
Uwa¿am inaczej. Nale¿y z
tych materia³ów korzystaæ
poniewa¿ ich zawartoœæ daje
historykom mo¿liwoœci zupe³nie wyj¹tkowe. IPN to Instytut,
który daje informacjê nie tylko
o ludzkich s³aboœciach ale
przede wszystkim pokazuje
jak dzia³a³y komunistyczne
organy bezpieki i inne podobne im instytucje. To s¹
informacje o ka¿dej dziedzinie
historiografii, a tak¿e szereg
informacji dotycz¹cych oporu,
czy sprzeciwu wobec systemu
komunistycznego.
IPN zorganizowa³ pierwsz¹
oficjaln¹ konferencjê naukow¹ dotycz¹c¹ wydarzeñ Wo³yñskich lat 43-44. Rok póŸniej
IPN te¿ zorganizowa³ konferencjê dotycz¹c¹ akcji „Wis³a”.
Przygotowa³ te¿ wystawê,
dotycz¹c¹ relacji polskoukraiñskich w okresie wojny.
Pó³ roku temu pojawi³a siê
pierwsza Ÿród³owa monografia
jedynej organizacji ukraiñskiej w Polsce w okresie PRL
„Monografia ukraiñskiego
towarzystwa spo³ecznego”. To
jest potê¿na ksi¹¿ka licz¹ca
siê z 700stron. Wa¿n¹ oczywiœcie, spraw¹ jest rozpowszechnianie badañ historycznych, badañ prowadzonych
przez historyków polskich.
Mo¿na zadaæ pytanie na ile ta
polska edukacja jest efektywna?
Przyk³adem mo¿e byæ Rajd
Bandery. By³em zdziwiony, ¿e
publicyœci, politycy zaczêli
u¿ywaæ argumentów, o których

myœla³em, ¿e ju¿ takich argumentów siê nie u¿ywa i wygl¹da³o to tak jakbyœmy wrócili
do lat 50. Mam nadziejê, ¿e te
badania bêd¹ kontynuowane
nadal. IPN bêdzie nadal uczestniczy³ w ¿yciu historycznym
Polski i Ukrainy.
WypowiedŸ red.
Adama Michnika
(„Gazeta Wyborcza”)
- Jestem historykiem wierz¹cym, ale niepraktykuj¹cym.
Niestety nie zajmujê siê
sprawami historycznymi.
Swego czasu uzna³em, byæ
mo¿e bezsensownie, ¿e powinienem historiê tworzyæ, a nie
opisywaæ, no i siê zaj¹³em
zmienianiem historii.
Jeœli chodzi o to, jaka jest
rola mediów? Media s¹, jak
ludzie, s¹ ró¿norodne, media
s¹, jak historycy – ci te¿ s¹
ró¿norodni, media s¹ nawet,
jak historycy – zatrudnione
i ludzie IPN – ci te¿ s¹ ró¿norodni.
Bardzo wysoko ceniê ksi¹¿kê
pana Igora Ha³agidy, która
by³a szeroko omawiana w
naszej gazecie. Ta ksi¹¿ka
by³a nies³ychanie interesuj¹ca i wa¿na dla polskiej
œwiadomoœci historycznej, bo
by³a bardzo nietypowa.
Ksi¹¿ka ta, byæ mo¿e wbrew
intencji autora, uderza³a w
splot s³oneczny polskiej œwiadomoœci historycznej. Ta
ksi¹¿ka opowiada³a o losie
grekokatolickiego kap³ana w
Polsce Ludowej. Losie dramatycznym, bowiem grekokatolicki kap³an mia³ trzy w³adze:
w³adzê bolszewick¹ w Polsce
komunistycznej, cerkiew
prawos³awn¹, kontrolowan¹
przez Moskwê i Koœció³ rzymskokatolicki, nasz¹ ostoj¹
to¿samoœci narodowej. Nie
by³o dobrego sprzymierzeñca,
poza Panem Bogiem oczywiœcie, dla Koœcio³a grekokatolickiego. To jest œwietna ksi¹¿ka, wa¿na ksi¹¿ka i bardzo
nietypowa dla Instytutu Pamiêci Narodowej.
To nie jest jedyna dobra
ksi¹¿ka, dlatego, ¿e nawet
najgorsza instytucja potrafi
zrobiæ coœ dobrego. Na przyk³ad PAX. W Polsce, w czasach komunistycznych w³adza utworzy³a Instytut Wydawniczy PAX. To by³a
wyj¹tkowo ³ajdacka instytucja, bo to by³a instytucja,
która s³u¿y³a do niszczenia
Koœcio³a katolickiego naszego
kraju. Ale to by³a jedyna
instytucja, jedyna w ca³ym
bloku komunistycznym,
która drukowa³a Pismo
Œwiête. Nie by³o takiej
drugiej. To paradoks.

Adam Michnik
Instytut Pamiêci Narodowej nie zosta³ powo³any w
intencji politycznej po to, ¿eby
produkowaæ œwietne ksi¹¿ki
historyczne. Instytut Pamiêci,
jak powiedzia³ pan Igor,
operuje na bardzo specyficznym materiale Ÿród³owym. Ja
przyjecha³em ze Stanis³awowa i widzia³em tam pomnik
Bandery, widzia³em bilbordy
Bandery, has³a Bandery. Ja
nie jestem entuzjast¹ Bandery, ale nie ¿yczê Ukrainie,
¿eby biografia Bandery by³a
pisana wy³¹cznie na materia³ach KGB. Tego Ukrainie nie
¿yczê. Chcê powiedzieæ, ¿e IPN
wytworzy³ nowy rodzaj historiografii w moim kraju.
Biografie polskich bohaterów
narodowych pisze wy³¹cznie
na ubeckich materia³ach i to
jest skandal, hañba polskiej
historiografii, polskiej nauki
historycznej. Przestrzegam
was przed tym, nie idŸcie w tê
stronê.
Powiem tak – w Polsce, jeœli
chodzi o paradygmat myœlenia
historyków, publicystów i pisarzy o Ukrainie, ten proces
zmian nie zacz¹³ siê przez
ostatnie dwadzieœcia lat ale
daleko wczeœniej. To by³o
podskórne, to by³o trudne do
zauwa¿enia. A jak przeczytacie ówczesne ksi¹¿ki Odojewskiego, czy Andrzeja Kuœniewicza, to zobaczycie tam, ¿e
pamiêæ o Ukrainie, to by³ jakby
ból w obciêtej rêce. Nie ma
rêki, a boli. Ta pamiêæ by³a
¿ywa, dlatego, ¿e to gdzieœ by³o
podskórnie, ukryte wbrew
bardzo brutalnej, komunistycznej propagandzie anty-

ukraiñskiej. Tak, jak mówi³em o koœciele grekokatolickim, to by³o jedyne pole,
gdzie komuniœci polscy mogli
siêgaæ bezpiecznie po jêzyk
polskiego, etnicznego nacjonalizmu antyukraiñskiego, by
siê mogli spotykaæ bezpiecznie
z Koœcio³em rzymskokatolickim, który by³ nacjonalistyczny w Polsce. Co byæ mo¿e,
by³o nieuchronne, bo to by³a
obrona przed bolszewizacj¹
Polski i w³adzami Zwi¹zku
Sowieckiego. Tym wiêksza
zas³uga jest tych ludzi, którzy
kiedyœ siê temu przeciwstawiali i tutaj dwa nazwiska
bêdê przypomina³ dopóki ¿yjê.
To jest nazwisko Jerzego
Giedroycia i Jacka Kuronia. A
tak¿e Paw³a Jasienicy, który
w s³ynnej, rozkwietyzowanej,
eseistycznej historii Polski –
„Polska Piastów”, „Polska
Jagiellonów” itd. wydrukowa³
fragment o Mazepie. Jak to
cenzura puœci³a – ja do dziœ
nie rozumiem. Ona nie mia³a
prawa tego zrobiæ. To by³
kompletnie rewelacyjny i
rewolucyjny tekst dla polskiej
œwiadomoœci zbiorowej, bo to
by³ tekst, który mówi³ zupe³nie
w inny sposób o ukraiñskim
prawie do podmiotowego
istnienia.
Ukazywa³y siê takie ksi¹¿ki,
jak „Biografia Szewczenki”

Jêdrzejewicza. Przecie¿ to nie
by³a ¿adna szlachetna postaæ, ale ta ksi¹¿ka w inny
zupe³nie sposób mówi³a o
poecie ukraiñskim. Ona
uczy³a czytelnika innego
myœlenia o Ukrainie. Je¿eli
wymieni³em te dwa nazwiska Giedroycia i Kuronia
to zrobi³em to dlatego, ¿e oni
w sposób otwarty zmierzyli
siê ze stereotypem antyukraiñskim w myœleniu polskim.
To by³o nies³ychanie istotne
i to by³o rewelacyjnie. Z pewnoœci¹ wiecie – pierwsze wydanie antologii Giedroycia po
ukraiñsku, i jestem z tego
dumny jako Polak, wyda³
polski emigracyjny wydawca.
Opowiada³ mi, jak szuka³
pieniêdzy, ¿eby wydaæ po
ukraiñsku ksi¹¿ki Giedroycia i rozmawia³ z szefem
fundacji „Forda” w Pary¿u. W
pewnym momencie szef tej
fundacji za¿artowa³ mówi¹c:
„Panie Giedroyæ, a ile Pan by
chcia³ pieniêdzy za to, ¿eby
tej ksi¹¿ki nie wydawaæ? A
dlaczego? A dlatego, ¿e
ówczesna polityka amerykañska by³a taka, ¿e my
mo¿emy popieraæ dysydentów
w Polsce, Rosji, Czechos³owacji, ale nigdy na Ukrainie,
bo ci cholerni Ukraiñcy chc¹
rozerwaæ Zwi¹zek Sowiecki,
a my jesteœmy za status quo
terytorialnej stabilnoœci
granic. Taka by³a logika.
Powiem tak, – Polska
mia³a schizofreniê. My z
jednej strony kupowaliœmy tê
logikê, a z drugiej strony
myœmy siê z ni¹ nie zgadzali.
I st¹d taki podskórny nurt
ukraiñskoœci w Polsce
zawsze by³. Oczywiœcie jedynym sposobem, ¿eby siê
przed tym wybroniæ s¹
badania historyczne. Po to s¹
historycy.
Stosunki polsko -ukraiñskie przynajmniej w sensie
intelektualnym id¹ w dobr¹
stronê, ale to jest bardzo
cienka œcie¿ka i mo¿emy
dojœæ na górê po sukces, ale
te¿ mo¿emy przez nieuwa¿ne
ruchy, przez politykierstwo
naszych polityków, przez
g³upotê naszych mediów,
naszych dziennikarzy, przez
oportunizm naszych opinii
publicznych, przez tchórzostwo – mo¿emy potkn¹æ siê
i spaœæ w przepaœæ. To jest
cienka œcie¿ka, ale idziemy
w dobr¹ stronê i po³owê
drogi ¿eœmy ju¿ przebyli.
Niechaj wam los sprzyja,
niechaj wam Bóg da si³ê.
Niech ¿yje wolna demokratyczna Ukraina!
Zapis sporz¹dzi³
JURIJ SMIRNOW
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Przegląd wydarzeń
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcie
70 lat temu wybuch³a II
wojna œwiatowa. Ju¿ nawet
nie zosta³o wielu œwiadków
tych tragicznych wydarzeñ,
lecz i wspó³czeœni przyjmuj¹
filmy i ksi¹¿ki o tamtych
czasach niezwykle emocjonalnie i z wielkim zainteresowaniem. Profesjonalistów
zaœ przyci¹ga mo¿liwoœæ
stworzenia dzie³ sztuki na
podstawie nowych faktów,
odtajnionych materia³ów
archiwalnych, wspomnieñ
naocznych œwiadków.
W taki sposób powstaj¹
filmy, które pretenduj¹ nie
tylko na miano nowej relacji
i ocenê dzia³alnoœci postaci
historycznych, lecz na prawie
dokumentalnym przedstawieniu wczeœniej zak³amanych
faktów i odkrycie przemilczanych wydarzeñ. W³aœnie takie
cztery filmy mogli zobaczyæ
Polacy lwowscy w dniach 3-7
wrzeœnia br. w kinie Kopernik.
Na kolejnym, ju¿ tradycyjnym
przegl¹dzie filmów polskich
przedstawiono: „Genera³ Nil”,
„Genera³. Zamach na Gibraltarze”, „Katyñ” i „Œmieræ Rotmistrza Pileckiego”. Organizatorami, jak i rok wczeœniej
by³y: Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Federacja
Organizacji Polskich na Ukrainie i Konsulat Generalny
RP we Lwowie. Najnowsz¹ pozycj¹ by³ film „Genera³ Nil”.
Premiera tego filmu odby³a siê
w Polsce w kwietniu br. 3 wrzeœnia mieliœmy premierê ukraiñsk¹ i prawie równolegle film
ten by³ pokazany w Kanadzie.
Producenci zamierzaj¹ wprowadziæ go jeszcze raz do kin
polskich 17 wrzeœnia w rocznicê napadu Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê. Dlatego
na otwarcie przegl¹du polskich filmów we Lwowie przybyli nie tylko przedstawiciele
organizatorów: prezes Federacji
p. Emila Chmielowa, cz³onek
zarz¹du Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Jaros³aw
Bittel i Konsul RP we Lwowie
Jerzy Zimny, lecz tak¿e producent tego filmu W³odzimierz
Niderhaus i wspó³scenarzysta,
drugi re¿yser Krzysztof £ukaszewicz. Na otwarciu przegl¹du, do licznych widzów przedstawicieli polskiego spo³eczeñstwa Lwowa przemawiali
Emilia Chmielowa, Jaros³aw
Bittel, konsul Jerzy Zimny.
„Poœwiêcamy dzisiaj
uwagê jednemu z cichych,
zapomnianych przez lata
komunizmu w Polsce bohaterów II wojny œwiatowej –
zaznaczy³ podczas ceremonii otwarcia przegl¹du konsul RP Jerzy Zimny. – Trzeba
pamiêtaæ, ¿e genera³ Nil by³
oficerem I Brygady, póŸniej
siê znalaz³ w sposób naturalny w Wojsku Polskim, a w
okresie okupacji dowodzi³
Kedywem Armii Krajowej.
Tragedia tej postaci polega
równie¿ i na tym, ¿e zgin¹³
a w³aœciwie zosta³ zamordo-

ROZMOWY O GENERALE „NILU”

Przemawia drugi re¿yser i wspó³scenarzysta filmu „Genera³ Nil” Krzysztof £ukaszewicz,
obok - producent W³odzimierz Niderhaus i Jaros³aw Bittel - cz³onek zarz¹du Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie
wany dopiero za czasów tak
zwanej „wolnej Polski”. I ta
„wolna Polska” o nim tak pamiêta³a, ¿e dopiero odgrzebujemy jego pamiêæ. Dzisiaj
twórcom tego filmu nale¿y
siê g³êboki pok³on za wspomnienie genera³a Nila, za
przypomnienie jego sylwetki
i za to, ¿e m³odzie¿ polska
bêdzie mog³a pamiêtaæ o generale, a w³aœciwie poznaæ
go i zapamiêtaæ”.
W imieniu twórców, producent filmu zauwa¿y³, ¿e dla
nich jest wielkim honorem
prezentowaæ swój film we
Lwowie, który w Polsce ju¿ ma
ponad 250 tys. widowniê, a
wraca tam na ekrany w symboliczn¹ datê 17 wrzeœnia.
Wspó³scenarzysta oraz wspó³re¿yser tego filmu Krzysztof
£ukaszewicz zwróci³ uwagê na
to, ¿e w 1938 r. genera³ Nil,
wtedy jeszcze pu³kownik Emil
Fieldorf s³u¿y³ w Brze¿anach
i by³ zwi¹zany z Galicj¹, która
przed II wojn¹ œwiatow¹ by³a
wspólnym domem tak dla
lwowian, jak i dla krakowian.
Krzysztof £ukaszewicz
zwróci³ siê te¿ do obecnych
na sali Ukraiñców: „Postaæ
genera³a Nila, zw³aszcza po
wojnie to jest postaæ cz³owieka, który nieugiêty w
sensie swojego patriotyzmu
na rzecz swego kraju. Prowadzi³ ruch oporu przeciwko
dwóm totalitaryzmom. Myœlê,
¿e pobratymstwo Ukraiñców
i Polaków po wojnie polega
na tym, ¿e walczyliœmy ze
wspólnym totalitaryzmem
i na pewnych p³aszczyznach
nasze pojêcie patriotyzmu
ma swój wspólny mianownik
i ten wspólny mianownik
obrazuje postaæ genera³a
Fieldorfa”.
Na zakoñczenie swego przemówienia Krzysztof £ukaszewicz podkreœli³, ¿e Emil Fieldorf, wówczas ju¿ genera³ w
stanie spoczynku, kiedy proponowano mu wyjazd na
emigracjê – odmówi³.
Powiedzia³: „Chcê spróbowaæ normalnie ¿yæ tu”.

„Wydaje mi siê, ¿e jest to
motto wszystkich lwowiaków,
którzy zostali po wojnie w
tym mieœcie, których synów
i wnuków prawdopodobnie
widzimy tutaj i myœlê, ¿e my
wszyscy Polacy z zachodu
bardzo serdecznie wam dziêkujemy, bo to, ¿e spróbowaliœcie „normalnie ¿yæ tutaj”,
to dziêki temu mamy do
kogo przemawiaæ i za to
wszystkim bardzo serdecznie
dziêkujemy”.
Film „Genera³ Nil” - to
pe³na dramatycznych wydarzeñ opowieœæ o ¿yciu wybitnego cz³owieka genera³a
Emila Fieldorfa, bohatera
dwu konspiracji, przeciwko
Niemcom i przeciwko Sowietom. Przedwojenny oficer,
¿o³nierz I Brygady Legionów
Pi³sudskiego, dzielny oficer
Kompanii Wrzeœniowej, nastêpnie dowódca Kedywu,
dowódca konspiracji „Nie”
wymierzonej przeciwko Sowietom. Aresztowany w roku
1950, zosta³ przez komunistyczny s¹d polski skazany
na karê œmierci, a imiê jego
by³o przemilczane przez ca³y
okres istnienia PRL-u. Film
oparty zosta³ na materia³ach
archiwalnych i wspomnieniach rodzinnych. Na Miêdzynarodowym Festiwalu
Filmów Wojskowych „Military
Camera” dosta³ Grand Prix
„Z³ota szabla” dla filmu
fabularnego. Myœlê, ¿e to
tylko pierwsza w szeregu
dalszych nagród, na które
ten film na pewno zas³uguje.
Po przegl¹dzie filmu korespondent „Kuriera Galicyjskiego” mia³ mo¿liwoœæ
rozmawiaæ z Krzysztofem
£ukaszewiczem. Jest to
jeszcze cz³owiek m³ody, lecz
g³êboko obeznany w tematyce wydarzeñ z tamtych lat.
Ma on bardzo ciekawy
pogl¹d na polsk¹ historiê
wojenn¹ i powojenn¹, historiê brutalnego re¿imu
komunistycznego, w jego
najgorszym objawieniu w
czasach bierutowskich. Obok

g³êbokiej znajomoœci faktów,
ma on te¿ dar analitycznego
myœlenia i niezwykle emocjonalnie prowadzi dyskusje.
Dziennikarzom „Kuriera
Galicyjskiego” Krzysztof
£ukaszewicz powiedzia³:
- Film w du¿ej mierze jest
oparty o biografiê, któr¹
napisali siostrzenica genera³a
pani Maria Fieldorf oraz jej
m¹¿ pan Leszek Lichota,
badacze Ÿróde³ rodzinnych.
Zarówno scenariusz jest oparty
o fakty, o dokumenty s¹dowe,
jakie wówczas wyp³ynê³y podczas sprawy Fieldorfa, o jego
osobiste listy, które zachowa³y
siê w rodzinie.
- Czym jest w filmie jakaœ
niæ fabularna, która trochê
odchodzi od œcis³ych historycznych dokumentów i która
ró¿ni film od taœmy dokumentalnej?
- Myœlê, ¿e tak naprawdê,
na t¹ niæ fabularn¹ nie by³o
miejsca, chyba, ¿e chodzi³o
o szczegó³y ubrania, czy
umeblowania mieszkania
Fieldorfów. Natomiast, to, co
zrobiono, by³o zamys³em
twórczym Ryszarda Bugajskiego, przy udziale szczypty
pomocy z mojej strony. Wiadomo, ¿e trzeba napisaæ dialogi do faktów, do scen, które
zak³adamy, ¿e mia³y miejsce.
Poniewa¿ mieliœmy doskonale
sprecyzowane fakty z ¿ycia
genera³a, jak i jego listy, to
staraliœmy siê do tego dopisaæ
jak gdyby dialogi, które maj¹
pewne cechy prawdopodobieñstwa. Natomiast to, co jest
jeszcze istotne to, ¿e nie
mieliœmy do koñca pewnoœci,
co do pewnych motywów
dzia³ania UB. Na przyk³ad do
tego, co UB mog³o genera³owi
zaproponowaæ, dlaczego by³
dla nich atrakcyjny, dlaczego
mogli go uwolniæ w sensie
nawi¹zania jakiejœ wspó³pracy,
a dlaczego mogli go unicestwiæ, jak i potem to tak siê
skoñczy³o. Myœlê, ¿e w tym
momencie próbowaliœmy wczuæ
siê w postaæ genera³a absolutnie, obcinaj¹c nasz¹ wiedzê

historyczn¹, czyli to, co siê
wydarzy potem. Mieliœmy w
filmie odtworzyæ psychologiê
szefów UB i ich obliczenia, co
do mo¿liwej wspó³pracy genera³a Fieldorfa z nimi. Genera³
jednoznacznie nie zostawi³ im
¿adnych szans na tak¹ wspó³pracê i mo¿e dlatego wyrok by³
taki straszny, taki krzycz¹co
niesprawiedliwy. Jak gdyby
wczuwaj¹c siê w psychologiê,
poczynañ i motywów, które
kierowa³y danymi stronami,
spróbowaliœmy po prostu
pewne sceny stworzyæ na
sposób mo¿e fabularny, ale
z du¿¹ doz¹ psychologicznego
i historycznego prawdopodobieñstwa.
- Wychodzi tak, ¿e ten
film, jak i inne filmy, przedstawione na tym festiwalu
ju¿ nabieraj¹ znaczenia
dokumentu historycznego,
faktu i te impresje, domys³y
nabieraj¹ cech faktu dokonanego.
- Nie chcia³bym absolutnie
oceniaæ dzie³a pod tytu³em
„Genera³ Sikorski”, bo nad
tym dzie³em nie pracowa³em
i nie chcia³bym wypowiadaæ
siê na ten temat. Natomiast
wracaj¹c do „Genera³a Nila”;
po pierwsze staraliœmy siê
w³aœnie z panem Bugajskim,
mocno wg³êbiæ w psychologiê,
motywy postêpowania i w
zwi¹zku z tym zak³adamy, ¿e
jest pewne prawdopodobieñstwo tego, co próbowaliœmy
fabularyzowaæ i dlatego nie
powinniœmy siê wstydziæ.
- Natomiast bardzo jest
ciekawa jedna rzecz, inny przypadek - sprawa Okulickiego.
Kiedy byliœmy na spotkaniu
z parlamentarzystami polskimi,
kilku z nich podnios³o g³os,
dlaczego tak surowo obeszliœmy
siê z genera³em Okulickim?
Na ten temat pad³o jedno
zdanie, ¿e nie mo¿na s¹dziæ
tych, którzy przeszli przez
piek³o NKWD, a dotyczy³o to
zdanie Okulickiego podczas
procesu moskiewskiego. W „Gazecie Wyborczej” z 30 lipca
bodaj¿e by³ taki artyku³ profesora Ciechanowskiego, gdzie
ewidentnie powiedziano, ¿e
wed³ug dokumentów, które
zachowa³y siê w archiwach,
genera³ Okulicki zosta³ z³amany.
- Czy trudno by³o obsadziæ g³ówne role?
- G³ówne role, je¿eli chodzi
o genera³a Fieldorfa, tak¿e
jego ¿ony - te postacie wybiera³
Ryszard Bugajski. Ja mia³em
tak¹ satysfakcjê, ¿e mog³em
dobraæ aktorów do pozosta³ych ról. Wiêkszoœæ tych osób,
które tam s¹, maj¹ trochê nie
wspó³czesn¹ mentalnoœæ.
Dzisiaj wspó³czeœni ludzie
ró¿ni¹ siê od tamtych. Mia³em
tak¹ satysfakcjê, ¿e wszyscy
aktorzy, których mia³em na
oku, jak siê okaza³o mieli czas
i ta obsada dobrze z tym
wszystkim funkcjonuje. Nikt
nas nie zawiód³.
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Obchody w Krzemieńcu

200 ROCZNICA URODZIN JULIUSZA SŁOWACKIEGO
BO¯ENA RAFALSKA
z Krzemieñca specjalnie
dla „Kuriera Galicyjskiego”
W dniach 27 sierpnia –
7 wrzeœnia 2009 br. z okazji
200 rocznicy urodzin Juliusza
S³owackiego, w Krzemieñcu –
miejscu urodzin Poety, pod
znakiem „Dialog Dwóch Kultur”, odby³y siê uroczyste
obchody Roku Juliusza S³owackiego. Organizatorami
obchodów by³y. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
oraz Muzeum Juliusza S³owackiego w Krzemieñcu. Tê
piêkn¹ imprezê wsparli: Konsulat Generalny RP we
Lwowie, Europejska Rodzina
Szkó³ im. J. S³owackiego oraz
Instytut Pedagogiczny im. T.
Szewczenki w Krzemieñcu.
Ca³oœæ sfinansowano ze
œrodków Senatu RP za poœrednictwem Fundacji „Pomoc
Polakom na Wschodzie” oraz
Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granic¹. Impreza
odby³a siê dziêki ¿yczliwej
pomocy w³adz administracyjnych: marsza³ka województwa podkarpackiego w
Rzeszowie, gubernatora obwodu tarnopolskiego, mera
Tarnopola, mera Krzemieñca
oraz starosty krzemienieckiego.
W ramach obchodów
odby³y siê: XI Miêdzynarodowe
Warsztaty Kulturowo-Artystyczne z udzia³em krzemienieckich artystów (komisarz
dr Urszula Olbromska –
Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej), I Miêdzynarodowy Plener Fotograficzny
(komisarz Piotr Then - Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej), IV Miêdzynarodowe
Spotkania Naukowców i Literatów (organizator – Mariusz
Jerzy Olbromski – Muzeum
Narodowe Ziemi Przemyskiej),
III Miêdzynarodowe Spotkania
Muzealników (organizator
Mariusz J. Olbromski).
W imprezie udzia³ wziêli:
Teatr Towarzystwa Dramatycznego „Fredreum” pod
kierownictwem Krystyny
Maresch-Knapek, Rodziny
Szkó³ im. J. S³owackiego oraz
aktorów Teatru im. M. Zañkowieckiej (re¿. Jurij Chekow)
oraz uczniowie Szko³y polskiej
im. M. Konopnickiej we
Lwowie.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê
ods³oniêciem popiersia Poety

Juliusz S³owacki

Dworek-muzeum Juliusza S³owackiego w Krzemieñcu
i tablicy Jemu poœwiêconej w
I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. J. S³owackiego w Przemyœlu. Uczestnicy obchodów
z Polski, do których we Lwowie
do³¹czyli uczestnicy ukraiñscy w drodze do Krzemieñca
w trakcie sesji zabytkoznawczej zwiedzili Olesko i Podhorce. Nastêpnie w dniu
rozpoczêcia
Obchodów
uczestniczyli na Górze
Królowej Bony, w towarzystwie
„Kawiarenki Literackiej”, w
sesji fotograficznej „Krzemieniec noc¹”.
4 wrzeœnia z³o¿ono kwiaty
na grobie Salomei Becu Matki Poety, gdzie równie¿
odby³a siê poetycka interpretacja „Listów S³owackiego do
matki” w wykonaniu aktorów
Teatru „Fredreum” i „Kawiarenki Literackiej”, po czym w
akcji „SadŸmy, Przyjacielu
ró¿e!” Europejska Rodzina
Szkó³ im. J. S³owackiego
przekaza³a w urodzinowym
bukiecie 200 cebulek wiosennych kwiatów Muzeum
Krzemienieckiemu. W uroczystoœci udzia³ wziê³y
delegacje z Ukrainy, Polski,
Czech, Wielkiej Brytanii.
4 wrzeœnia równie¿ odby³o
siê uroczyste rozpoczêcie
„Dialogu Dwóch Kultur”
(kultury polskiej i ukraiñskiej), w tym – wystêpy
aktorów polskich i ukraiñskich, (wspania³y œpiew
Dominiki Œwi¹tek w koncercie
„Proroctwo”). W sesji naukowej
„S³owacki znany i nieznany”
wyst¹pili naukowcy i literaci
z Polski, Ukrainy, Wielkiej
Brytanii, Czech, m.in. prof.
Nina Taylor – Terlecka z
Oxfordu, prof. Danuta Danek

z Instytutu Badañ Literackich
w Warszawie i inni.
4 wrzeœnia odby³a siê te¿
Sesja Literacka, w trakcie
której swe utwory poœwiêcone
Poecie i Krzemieñcowi oraz
„Dialogowi Dwóch Kultur”
przedstawili poeci i literaci
polscy i ukraiñscy: M. J.
Olbromski, J. Wasylkowski, K.
Ko³tun, koncert „Urodziny
Juliusza” w wykonaniu „Kawiarenki Literackiej” i aktorów
„Fredreum”.
5 wrzeœnia odby³a siê
Sesja zabytkoznawcza „Œladami S³owackiego i rodziny
S³owackich w Krzemieñcu”
(oprowadza³a Helena Haœkiewicz z Muzeum J. S³owackiego
w Krzemieñcu”, poza tym
Muzealnicza Sesja Naukowa
z uczestnictwem dr Urszuli
Makowskiej (Instytut Sztuki
PAN w Warszawie), Anny
Milewskiej-M³ynik (Muzeum
Niepodleg³oœci w Warszawie –
„Krzemienieckie Obchody ku
czci J. S³owackiego w przededniu II wojny œwiatowej”) i in.
W trakcie obchodów 5
wrzeœnia odby³ siê te¿ zorganizowany przez redakcjê
LWOWSKIE SPOTKANIA
wystêp polsko-ukraiñskiej
grupy teatralnej, w jêzyku
polskim i ukraiñskim dr.
W³odzimierza Torunia (KUL),
dr. J. Krasnodêbskiego (Londyn), dr. J:Musia³a (Przemyœl)
i in.
W obchodach uczestniczyli
równie¿ w programie „Ludzie
ciekawi wszystkiego” H. M.
Gizy – II Programu Polskiego
Radia (bezpoœrednia transmisja).
No i wreszcie 6 wrzeœnia,
w niedzielê, odby³y siê

g³ówne uroczystoœci Roku
S³owackiego: Uroczysta msza
œw., za duszê J. S³owackiego
w koœciele parafialnym,
liturgia i homilia J. E. ks.
Biskupa Marcjana Trofimiaka,
ordynariusza diecezji £uckiej,
z³o¿enie kwiatów na grobie
Salomei Becu oraz pod pomnikiem Tarasa Szewczenki
przez oficjalne delegacje,
ods³oniêcie na fasadzie koœcio³a licealnego tablicy
upamiêtniaj¹cej 200-lecie
chrztu Juliusza S³owackiego.
W niedzielê odby³o siê te¿ jak od lat co roku, przeprowadzane w trakcie Dni Wielkiego Juliusza w Krzemieñcu,
Œwiêto Kwiatów przy ul. J.
S³owackiego – bardzo wzruszaj¹ce zjawisko, kiedy to
szko³y, uczelnie, zak³ada³y
pracy na czeœæ s³ynnego swego
Rodaka przedstawiaj¹ swoje
wi¹zanki, bukiety i wieñce
kwiatów, wyroby tkactwa,
malarstwa, sztuki ludowej.
Dalej by³o zwiedzanie Muzeum
przez zaproszonych goœci oraz
prezentacja idei „Dialogu
Dwóch Kultur” przez Tamarê
Seninê dyrektor Muzeum J.
S³owackiego w Krzemieñcu
oraz Mariusza J. Olbromskiego. Odby³o siê te¿ podpisanie dwustronnej umowy
przez Ministrów Kultury

i Sztuki Polski i Ukrainy o
przek³adzie i wydaniu wybranych dzie³ J. S³owackiego na
jêzyk ukraiñski oraz utworów
T. Szewczenki na jêzyk polski.
Odby³y siê te¿ wyk³ady na
temat ¿ycia i twórczoœci Poety,
recital fortepianowy muzyki F.
Chopina i K. Szymanowskiego
w wykonaniu Marii BakaWilczek oraz koncert bandurzysty z Krzemieñca. Interesuj¹ce by³o otwarcie wystawy
„Galerii za³o¿ycieli i profesorów
Liceum Krzemienieckiego
(komisarz Hanna GroniowskaSzaniawska), wystêp teatrów
polskich i ukraiñskich.
Imprezy krzemienieckie
zakoñczy³y siê pod pomnikiem
W. Bessera w Ogrodzie Botanicznym, oraz ogniskiem na
zapleczu Dworku – Muzeum
S³owackiego.
7 wrzeœnia uczestnicy
Obchodów jad¹c z Krzemieñca
zwiedzili Tarnopol, gdzie
odby³a siê uroczysta akademia i ods³oniêcie tablicy
pami¹tkowej na fasadzie
szko³y, upamiêtniaj¹cej
polskie gimnazjum J. S³owackiego. Do Lwowa i Przemyœla wracano przez Buczacz,
Monasterzyska i inne kresowe
miejscowoœci.
Zaznaczyæ nale¿y, ¿e
najwiêksz¹ zas³ugê w organizacji corocznych imprez
„Dialogu Dwóch Kultur”
poœwiêconych Wielkiemu
Poecie maj¹ Pañstwo
Urszula i Mariusz Olbromscy
z Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej, za co
zawsze my – Polacy na Kresach, jesteœmy im bardzo
wdziêczni.

Podziękowanie
Spo³ecznoœæ polska we Lwowie sk³ada serdeczne
podziêkowanie panu Grzegorzowi Baksalaremu
z apteki „Panax” w Zielonej Górze, za wieloletni¹, sta³¹
pomoc, udzielan¹ kresowiakom, ¿yj¹cym na Ziemi
Lwowskiej i Stanis³awowskiej. ¯yczymy Panu wszelkiego dobra i Bo¿ego b³ogos³awieñstwa na ka¿dy
dzien.
Wdziêczni lwowiacy
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AGNIESZKA RATNA
tekst i zdjêcia
Blisko oœmiu tysiêcy
Polaków i Ukraiñców by³o
uczestnikami Dni Dobrego
S¹siedztwa, które 29-30
sierpnia odby³y siê w Kreczowie, Nowowo³yñsku
(Wo³yñ) i Kry³owie (województwo lubelskie), które
le¿¹ po obie strony znaku
granicznego 835. W tym
roku po raz pierwszy odbywa³y siê one na granicy
zachodniej Ukrainy, która
biegnie przez Bug. Odby³y
siê jarmarki rzemios³, imprezy sportowe, turnieje rycerskie, wystawy i prezentacje organizacji spo³ecznych,
Forum Wspó³pracy Transgranicznej, imprezy integracyjne dla dzieci i m³odzie¿y,
modlitwa ekumeniczna.
„Europejskie Dni Dobrego
S¹siedztwa, które w tym roku
odbywaj¹ siê po raz szósty, s¹
jedynym wydarzeniem na
granicy ukraiñsko-polskiej,
które zachêca i sprzyja aktywnej komunikacji, wspó³pracy
organów w³adzy lokalnej,
przedsiêbiorców, mediów,
stra¿y granicznej, s³u¿by
celnej, stró¿y prawa oraz innych resortów, a tak¿e sprzyja
rozwojowi kontaktów miêdzyludzkich, budowaniu trwa³ego
partnerstwa”, - tak uwa¿a
O³ena Jaremko z Komitetu
Organizacyjnego (Lwów).
Mosty przyjaŸni
przez Bug Zachodni
W dorzeczu Bugu w ci¹gu
wieków historia by³a œwiadkiem wydarzeñ zaskakuj¹cych, a tak¿e tragicznych. Tu,
na pograniczu, ¿y³y narodys¹siedzi, które modli³y siê do
tego samego Boga, chocia¿
w ró¿nych jêzykach. Kiedy
walczy³y ze sob¹ – ziemia
stawa³a siê pustyni¹, kiedy
œpiewa³y razem – ziemia rozkwita³a. Miejscowi wspominaj¹,
¿e przed II wojn¹ œwiatow¹
dwa brzegi Bugu ³¹czy³ most,
przez który mieszkañcy
s¹siednich wsi chodzili do
siebie w odwiedziny czy na
targ. Na czas Dni Dobrego
S¹siedztwa tymczasowym
miejscem przekroczenia granicy dla uczestników i goœci
imprezy sta³ siê most pontonowy, który specjalnie na tê
okazjê sporz¹dzili wojskowi
z Dêblina. Spotkali siê tu i uœcisnêli sobie d³onie przedstawiciele organów w³adzy Ukrainy i Polski, a potem do nieba
polecia³y ¿ó³te, niebieskie,
bia³e i czerwone baloniki,
które symbolizowa³y kolory
flag narodowych obu pañstw.
Chêtnych do udzia³u w
œwiêcie nie brakowa³o. Jednak, podczas gdy obywatele
polscy przechodzili przez most
bez problemów, to wielu Ukraiñców nie mog³o przekroczyæ granicy z powodu braku
paszportu, czy wizy lub karty
MRG.

Ku Europie! Razem! Razem!

BUG ROZMYWA GRANICE

Tymczasowym miejscem przekroczenia granicy sta³ siê most pontonowy

Ks. Stefan Batruch
Cz³onkowie klubu mi³oœników historii wojskowej, którzy
odtwarzaj¹ epokê Napoleona
Uproszczenie trybu wizowego dla Ukraiñców sta³o siê
jednym z najwa¿niejszych
problemów, który przedstawiciele organizacji spo³ecznych, w³adz pañstwowych,
samorz¹du lokalnego omawiali
na Forum Wspó³pracy Transgranicznej w Kry³owie.
„Akcja bêdzie pustym
dŸwiêkiem, je¿eli nie damy
rady przekonaæ naszych urzêdników, by wyszli nam naprzeciw, - mówi ks. Stefan Batruch,
kierownik Fundacji Kultury
Duchowej Pogranicza (Polska).
– Umowa z Schengen nie
przewiduje takiej mo¿liwoœci,
jednak urzêdnicy nie uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e umowa – to
nie dogmat i mo¿na j¹ uzupe³niæ w nowe punkty. W³adze
na miarê swoich kompetencji
powinny uczyniæ wszystko,
aby ludzie, którzy uczestnicz¹
w tych Dniach Dobrego S¹siedztwa, mogli przekraczaæ
granicê w sposób uproszczony”.
Na Forum omawiano realny stan, problemy i perspektywy rozwoju wspó³pracy
transgranicznej, dzielono siê
doœwiadczeniem organizacji
projektów transgranicznych,
które siê uda³y. Szczególn¹
uwagê zwrócono na kwestie
realizacji Partnerstwa Wschodniego na Ukrainie. Po zakoñczeniu Forum podpisano Deklaracjê Kry³owsk¹ o dobrym
s¹siedztwie. „W trosce o los
naszych narodów, apelujemy

zyni, maj¹cy za Bugiem sporo
krewnych, uczêszczali na
kurs jêzyka polskiego. Mówi¹,
¿e goœcie s¹ zadowoleni –
powietrze tu czyste, w pobli¿u
– staw, pokoje s¹ ze wszystkimi wygodami, jest dostêp do
Internetu, jest telewizja satelitarna.
Nad brzegami Bugu unosi
siê i wabi s³uchaczy piosenka
ukraiñska. Sporo jest chêtnych do s³uchania koncertu
pod chmurk¹. Œpiewaj¹ od
razu dwa zespo³y amatorskie
– „Kalina” i „Opiekunka” z powiatu Iwaniczów. Œredni wiek
œpiewaczek – 40-60 lat, panie
maj¹ na sobie autentyczne
stroje ludowe z babcinej komody. W najbli¿szych planach
obu zespo³ów, które s¹ laureatami wielu konkursów
piosenki – wyjazd do Polski.
Obok wo³ynianek w strojach ludowych, powszechne
zainteresowanie wzbudzaj¹
mê¿czyŸni i kobiety w innych,
strojach, nale¿¹cych, jak siê
okaza³o, do epoki Napoleona.
Szczególnie oryginalnie wygl¹da po³¹czenie haftowanej
koszuli, munduru i kiwera.
„Pewnie film tu krêc¹”, - to
pierwsze, co przychodzi do
g³owy. Jak siê okazuje, nie
o to chodzi.
„Nale¿ymy do klubu mi³oœników historii wojskowej”, mówi Natalia £ysenko z £ucka.
– My odtwarzamy epokê
Napoleona, a na sobie mamy
stroje legionu „Wis³a”. 70%

o zintensyfikowanie wspó³pracy ukraiñsko-polskiej,
która powinna sprzyjaæ budowaniu otwartego spo³eczeñstwa
obywatelskiego po obu stronach granicy”, - jest mowa
w dokumencie.
Oj, zabawa
do bia³ego rana...
Kiedy dostojni goœcie i VIP-y
obradowali, inni uczestnicy
œwiêtowali i weselili siê.
Obok jatek z artyku³ami
spo¿ywczymi na jarmarku w
Kreczowie – d³ugie kolejki.
Grupa osób, która przed chwil¹
przesz³a Bug, staje przy
straganie z apetycznie wygl¹daj¹cymi wypiekami ukraiñskimi. Sprzedawca zachêca do
zakupów po polsku, ludzie siê
uœmiechaj¹ i kupuj¹ od razu.
Przy straganie z szasz³ykami
s³ychaæ przyjazne rozmowy
w dwu jêzykach. Na placu
zabaw rozlega siê dzieciêcy
œmiech, zaœ okrzyki kibiców
meczu pi³ki no¿nej, w którym
uczestnicz¹ dziennikarze z
Polski i Ukrainy, s¹ s³yszalne
na drugim brzegu Bugu.
Na targach gospodarstw
agroturystycznych Wo³ynia
goœci spotyka pan Wo³odymyr
Kudryl ze wsi Dolsk powiatu
turylskiego. Opowiada, ¿e w
swym domu na brzegu jeziora
chce goœciæ turystów, którzy
s¹ niepe³nosprawni. Czêstuje
domow¹ s³onin¹ i chlebem,
upieczonym przez mamê, daje

Uczestnicy klubu bykerów „Wiatry”
do popicia wodê Ÿródlan¹
(napoje alkoholowe s¹ w tych
dniach zabronione). Mówi, ¿e
sam oczyszcza³ studniê, która
kiedyœ, jeszcze na mocy decyzji
hrabiego ¯yszczewieckiego,
zosta³a wykopana dla podró¿uj¹cych. Ju¿ dawno nie ma
hrabiego na œwiecie, wichury
historii zniszczy³y jego wspania³y pa³ac, jednak najstarsi
mieszkañcy do dziœ dobrze
wspominaj¹ pana polskiego.
Dla turystów zagranicznych urz¹dzili swe gospodarstwo agroturystyczne
kuzyni Myko³a Danylczuk i
Grygorij Nedopad z Olganówki
w powiecie Ró¿yszcze. W
piêknym zak¹tku Wo³ynia
by³o ju¿ wielu Niemców, Holendrów. Oczywiœcie, najwiêcej
goœci przybywa z Polski. Aby
ich godnie przyjmowaæ, ku-

legionistów – to byli Polacy,
którzy mieszkali na terenach
dzisiejszego Wo³ynia. Naszym
has³em s¹ s³owa – „Drogami
wojny – ku pokojowi”. Jesteœmy
tu po to, ¿eby powiedzieæ:
maj¹c tak¹ historiê, trzeba
myœleæ o integracji, o wspólnym ruchu naprzód, a nie o
rozpamiêtywaniu starych
zasz³oœci”.
Kolejn¹ grup¹, która zwraca³a powszechn¹ uwagê, byli
uczestnicy klubu bykerów
„Wiatry”. Ryzykuj¹c upieczenie
siê na s³oñcu, nie zdejmowali
kurtek skórzanych. Okaza³o
siê, ¿e bykerzy przyjechali tu
specjalnie, by przyj¹æ do swej
wspólnoty „neofitê” z Bia³ej
Podlaskiej.
„To bardzo symboliczne, ¿e
przyjmuj¹ mnie do klubu
w³aœnie w tym dniu, - mówi po-
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dekscytowany Zygfryd Dziat³owski. – Wiatry nie maj¹
granic, wiej¹, kêdy chc¹. Moi
starsi koledzy pomyœleli, ¿e
bêdzie to dla mnie najlepsz¹
pami¹tk¹, o której siê dowie
Europa. Bardzo siê cieszê z
takiego przejawu przyjaŸni
polsko-ukraiñskiej”.

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcie

Drogowskaz, wskazuj¹cy
kierunek na Ukrainê

Przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Ukrainy
arcybiskup lwowski Mieczys³aw Mokrzycki wyrazi³
wdziêcznoœæ wszystkim
dobroczyñcom w Polsce
oraz w innych krajach za
wsparcie w organizacji
tegorocznych oaz dla dzieci
z Ukrainy.
„Tak jak ka¿dego roku,
tak¿e i tego roku, 2009, wiele
dzieci z Ukrainy, z naszej
archidiecezji, nie tylko obrz¹dku ³aciñskiego, ale tak¿e
i grekokatolickiego, a tak¿e
i prawos³awnych mog¹ skorzystaæ z oazy Dzieci Bo¿ych,
z Wakacji z Bogiem, które
odbywa³y siê tutaj na terenie
Ukrainy a tak¿e w Polsce –
powiedzia³ dla „Kuriera” arcybiskup Mieczys³aw Mokrzycki.
- Serdecznie pragnê podziêkowaæ wszystkim kap³anom,
animatorom oraz wszystkim,
którzy zaanga¿owali siê, aby
umo¿liwiæ takie Wakacje z
Bogiem dzieciom z Ukrainy, w
sposób szczególny wszystkim
sponsorom, wszystkim ludziom
za dar serca, min. organizacjom koœcielnym, „Renovabis”,
wszystkim ludziom dobrej woli
w Polsce i za granic¹. W sposób
szczególny tak¿e organizacjom
w Polsce, które tak¿e zaprosi³y
nasze dzieci do Polski, by mog³y
tam ze swoimi rówieœnikami
prze¿yæ kilka dni razem”.

powiedzia³: „Wszystko przemija, tylko nie Bóg i mi³oœæ”.
Oprócz tego, w Kry³owie odby³o
siê wrêczenie nagrody Kapitu³y Pojednania Polsko-Ukraiñskiego. Jest to rzeŸba w
postaci splecionych ze sob¹
dwu kwiatów – chabru i maku,
symbolizuj¹cych dwa s¹siednie narody. W tym roku laureatami nagrody, przyznanej za
umocnienie stosunków ukraiñsko-polskich stali siê Igor
Iluszyn, kierownik Katedry
Stosunków Miêdzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Slawistycznego oraz prof.
dr hab. Grzegorz Motyka,
historyk z Polskiej Akademii
Nauk.
Upalny dzieñ dobiega
koñca. Goœcie znów przekraczaj¹ granicê, udaj¹ siê na
stronê ukraiñsk¹, aby pos³uchaæ koncertu z udzia³em
zespo³ów „Druha rika”, „Oratania”, „Ikebana”. Na moœcie
– posterunek stra¿y granicznej i s³u¿b celnych. Wasyl
Szajda, kierownik s³u¿by
celnej w Jahodynie, twierdzi,
¿e ich obecnoœæ tu jest symboliczna.
„Ka¿dy z goœci pokazuje do
oclenia tylko dobry nastrój,
który przepuszczamy bez
ograniczeñ, - ¿artuje pan kierownik. – Dziœ, z pewnoœci¹,
jest jedyny dzieñ w historii
naszej s³u¿by, kiedy nie
odnotowaliœmy ¿adnego wykroczenia. Dziêki tej akcji
ostatecznie doszliœmy do
wniosku, ¿e nawet dla celników nie ma dwu brzegów
Bugu. Jest wspólna granica
i wspólna odpowiedzialnoœæ za
jakoœæ jej przekroczenia”.

Duchowy przystanek
w Przemyœlanach
Jeden z takich przyk³adów
„Kurier” znalaz³ w Przemyœlanach, miasteczku po³o¿onym
przy drodze ze Lwowa do
Iwano-Frankowska (d. Stanis³awowa). Mieszka tam garstka
Polaków, trochê rodzin mieszanych, jeszcze wiêcej takich,
kto ma korzenie polskie. Ks.
salezjanin Piotr Smolka, niestrudzony proboszcz tej niewielkiej parafii w skromnych
warunkach od lat organizuje
duchowy odpoczynek dla
dzieci. Na pocz¹tku lipca
goœcinnie przyjmowa³ m³odzie¿
z lwowskiej parafii œw. Antoniego. Nastêpnie zgromadzi³
ch³opców i dziewczêta z Przemyœlan i okolicznych wiosek.
Zauwa¿y³em, ¿e salezjanom
pomagali klerycy z Polski.
„Jestem na III roku teologii
Wy¿szego Seminarium Duchownego w Katowicach –
mówi alumn Jacek Sojka. –
Ks. Piotr Smolka na jednym ze
spotkañ misyjnych w naszym
seminarium zaprosi³ nas,
abyœmy przyjechali tutaj do
Przemyœlan i organizowali
obóz Wakacje z Bogiem.
Zgodziliœmy siê, by³o nas tutaj
piêciu, trzech kleryków i dwie
harcerki. Organizujemy tutaj
zabawy, modlitwy. Ja by³em
w Przemyœlanach te¿ w zesz³ym roku. Dzieci tutaj s¹ ca³kiem inne, ni¿ w Polsce. Maj¹
bardzo du¿o chêci do jakiejkolwiek pracy, bardzo ¿ywe,
pragn¹ kontaktu i z Panem
Bogiem, i z tymi, którzy na co
dzieñ œwiadcz¹ o Panu Bogu.
Tu jest bardzo wiele talentów,
które s¹ jeszcze nie wykorzystane. Na pocz¹tku by³o oko³o
30 osób. Dalej przybywa³o
coraz wiêcej. To s¹ nie tylko
dzieci z rodzin rzymskokatolickich. By³o te¿ wiele dzieci,

Na brzegu lewym,
na brzegu prawym
Po po³udniu goœcie œwiêta
przechodz¹ do Kry³owa, na
drugi brzeg Bugu, aby skosztowaæ miejscowych smako³yków, pos³uchaæ koncertu
zespo³ów amatorskich, zobaczyæ turniej rycerski. G³ównym
wydarzeniem dnia na stronie
polskiej sta³a siê modlitwa
ekumeniczna duchownych
obu obrz¹dków z okazji ods³oniêcia obelisku ze s³owami
Jana Paw³a II: „Trzeba zburzyæ
mury i zwalczyæ nieufnoœæ,
aby razem budowaæ harmonijn¹ i spokojn¹ przysz³oœæ.
Filozof Hryhorij Skoworoda

LATO Z BOGIEM
których rodzice chodz¹ do
cerkwi. Program Wakacje z
Aposto³ami zainteresowa³
wszystkich. Ca³y ten nasz
wyjazd sponsorowa³a Fundacja „Pomoc Polakom na
Wschodzie”. Liczymy na to, ¿e
bêd¹ owoce tej pracy, ¿eby coœ
polskiego tutaj wnieœæ i a¿eby
ta wspó³praca polsko-ukraiñska jakoœ siê zacieœni³a i by³a
bardzo dobra”.
Z dzieæmi w Przemyœlanach spotka³ siê abp Mieczys³aw Mokrzycki. Wzruszaj¹cym momentem by³o po¿eg-

„Ta wspó³praca z nasz¹
parafi¹ trwa ju¿ od 10 lat –
zaznaczy³ ks. Smolka. – Co
roku pan Grzegorz zaprasza
po parê biednych dzieci z
naszych wspólnot, z Mitulina,
Dunajowa, Przemyœlan, Chlebowic wraz z dzieæmi z Bia³orusi i Litwy oraz dzieæmi z
biednych rodzin w Polsce
organizuje im wyjazd ko³o
dziesiêciodniowy, ¿e mog¹
zobaczyæ piêkno naszej Ojczyzny, od Ba³tyku po Tatry.
Dlatego bardzo dziêkujemy, ¿e
pomimo tylu innych zajêæ

Abp Mieczys³aw Mokrzycki w Przemyœlanach
nanie dzieci z wychowawcami.
Dziêkowali im te¿ rodzice
dzieciaków.
„Nasz dziesiêcioletni syn
Roman jest bardzo zadowolony z pobytu w tym obozie, i my
te¿” – powiedzieli dziennikarzowi „Kuriera” pañstwo Chomyki. – Jesteœmy prawos³awnymi. Po tygodniu przyjechaliœmy go odwiedziæ. Myœleliœmy,
¿e mo¿e trzeba bêdzie syna
zabraæ, jednak zapewni³, ¿e
jest mu tutaj bardzo dobrze.
To nie jest po chrzeœcijañsku
robiæ ró¿nicê pomiêdzy ludŸmi,
którzy wierz¹ w jednego Boga.
Nam podoba siê, jak tutaj wychowuj¹ dzieci. Wozili ich te¿
do grekokatolickiej £awry
Uniowskiej i do Lwowa, gdzie
zwiedzili koœcio³y i cerkwie.
Nasz Romko ju¿ trochê nauczy³ siê rozmawiaæ po polsku.
I to jest dobrze, przyda siê w ¿yciu. Obecnie wielu ludzi z naszej
miejscowoœci pracuje w Polsce,
m³odzie¿ wyje¿d¿a na studia”.
„A ja w tym miejscu chcia³bym serdecznie podziêkowaæ
ks. rektorowi WSD Œl¹skiego
z Katowic ks. dr Jerzemu Paliñskiemu za wys³anie kleryków do Przemyœlan – mówi ks.
Piotr Smolka. – 40 dzieci z
naszych parafii mog³o przebywaæ wraz z klerykami i animatorami, którzy tutaj wspaniale
z naszymi dzieæmi i m³odzie¿¹
wspó³pracowali. Wiele dobrego
uczynili w tym czasie, dlatego
jesteœmy bardzo wdziêczni, i parafianie, i ksiê¿a salezjanie, ¿e
ma tak wspania³ych kleryków,
alumnów i ¿yczymy im, aby
byli tak dalej gorliwymi, wspania³ymi i doszli do kap³añstwa, bo takich Koœció³ potrzebuje, bo z takimi ksiê¿mi
mo¿na zmieniæ œwiat”.
Z dobrym sercem
i modlitw¹ ró¿añcow¹
Wœród licznych przyjació³
i dobroczyñców z ca³ej Polski,
których zaanga¿owa³ do
wspó³pracy proboszcz z Przemyœlan ks. Piotr Smolka wymieni³ nazwisko Grzegorza
Mieszkowa, prezesa Stowarzyszenia Królowej Pokoju i Pojednania z Bia³egostoku.

ró¿nych i spraw znajduje czas
dla naszych dzieci z Ukrainy”.
Z polecenia ks. Piotra Smolki
w lipcowy poranek razem z
dzieæmi wybieramy siê pierwszym rejsowym autobusem ze
Lwowa do Lublina. a¿eby
zd¹¿yæ tam na kolejny bus do
Bia³egostoku. Niestety, na
granicy straciliœmy w kolejce
5 godzin, spóŸniliœmy siê, i zaledwie dojechaliœmy do Bia³ej
Podlaskiej, sk¹d nas zabrano
na nocleg do klasztoru sióstr
karmelitanek w Siemiatyczach.
„Jesteœmy Stowarzyszeniem osób œwieckich, które
zrodzi³o siê za spraw¹ Matki
Bo¿ej z Medjugorje” – powiedzia³ Grzegorz Mieszków,
prezes Stowarzyszenia Matki
Bo¿ej Królowej Pokoju i Pojednania. Przypomnia³, ¿e 11
lat temu by³a zorganizowana
pielgrzymka do Medjugorje. Dla
Grzegorza równie¿ innych
pielgrzymów by³o to bardzo
wielkie wzruszenie. Po powrocie czêœæ uczestników da³a
pocz¹tek powstaniu pierwszej
grupy modlitewnej, która
regularnie, w ka¿d¹ œrodê
spotyka siê, aby modliæ siê do
Matki Bo¿ej Królowej Pokoju,
zgodnie z Jej wol¹, wyra¿on¹
w orêdziach. W sierpniu 1998
roku wyrusza kolejna pielgrzymka do Medjugorje. Zaowocowa³a ona chêci¹ wspólnego
pielgrzymowania. Na pocz¹tku
2002 roku w Bia³ymstoku
zosta³o zarejestrowane Stowarzyszenie Matki Bo¿ej Królowej
Pokoju i Pojednania W 2004
roku Stowarzyszenie otrzyma³o
status organizacji po¿ytku
publicznego. Nie ma ono celów
zarobkowych. „Przychodzimy z
pomoc¹ ludziom ubogim –
mówi dalej Grzegorz Mieszków.
- Celem Stowarzyszenia jest
dzia³alnoœæ na rzecz pokoju
i pojednania. Organizowane
przez nas pielgrzymki oprócz
ducha modlitwy i nawiedzania
miejsc œwiêtych nios¹ konkretn¹ pomoc charytatywn¹.
Region, w którym mieszkamy
jest bardzo ubogi, biedniejsi od
nas s¹ ludzie mieszkaj¹cy za
wschodni¹ granic¹, tj. mieszkañcy Bia³orusi, Litwy,

Ukrainy i Rosji. W czasie
organizowanych przez nas
pielgrzymek, zawozimy im
¿ywnoœæ, ubrania, œrodki
czystoœci, itp. Latem ka¿dego
roku organizujemy wakacje
dla dzieci z ubogich rodzin. W
okresie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia przekazujemy prezenty
biednym dzieciom. Najubo¿sze
dzieci spêdzaj¹ Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia w rodzinach
cz³onków naszego Stowarzyszenia. Szczególn¹ opiek¹
otaczamy polsk¹ Pocz¹tkow¹
Szko³ê w Starej Wsi z rejonu
wileñskiego na Litwie. Wspomagamy Zespó³ Folklorystyczny Pieœni i Tañca „Turgielanka” z Turgiel ko³o Wilna. W
paŸdzierniku 2004 r. zorganizowaliœmy pielgrzymkê dla
chóru parafialnego i mieszkañców z Kamieñca Podolskiego. Mogliœmy pokazaæ tym
ludziom £agiewniki, Kraków,
Kalwariê Zebrzydowsk¹, Czêstochowê i Licheñ. Systematycznie pomagamy mieszkañcom
Przemyœlan i innym parafiom
ks. Piotra Smolki na Ukrainie”.
W tegorocznej miêdzynarodowej grupie pielgrzymów na
czele z panem Grzegorzem
znaleŸli siê wolontariuszka,
studentka prawa Paulinka,
siostra eucharystka Alicja,
uczniowie starszych klas
Antek z pod Wilna i Marta ze
Lwowa, niepe³nosprawna m³oda
kobieta z Domu Opieki Spo³ecznej Anetka, 11-letni ministrant Witalik ze wsi Mitulin
ko³o Z³oczowa, w obwodzie
lwowskim, rodzice którego
pracuj¹ we W³oszech, 6-letni
Maciek z podlaskiej wsi, który
od urodzenia ma powa¿ne
problemy ze s³uchem...
Po krótkim zapoznaniu siê
z gronem dzia³aczy Stowarzyszenia Matki Bo¿ej Królowej Pokoju i Pojednania w
Bia³ymstoku ruszamy do
Ró¿anegostoku, gdzie znajduje siê s³ynne na Podlasiu
sanktuarium Maryjne. Goœcinni
salezjanie zapraszaj¹ na „Ró¿anostocki Wieczernik Modlitwy”, który zgromadzi³ w
bazylice sporo pielgrzymów,
tak¿e z Grodna na Bia³orusi.
Wielk¹ niespodziank¹ dla
dzieci równie¿ ich opiekunów
sta³ siê wyjazd na granicê
polsko-bia³orusk¹, gdzie
„stra¿nicy NATO” otworzyli
przed dzieæmi niektóre sekrety
ochrony wschodniej granicy
Unii Europejskiej. Nastêpnie
dzieci zwiedzi³y miasto Supraœl, zobaczy³y tam prawos³awny klasztor i oryginaln¹
ekspozycjê ikon rosyjskich.
Stamt¹d przed nami jeszcze
setki kilometrów przez Warszawê i Loretto do Krakowa,
a¿eby udaæ siê Poci¹giem
Papieskim do Wadowic,
zobaczyæ piêkno Zakopanego
i zawczasu przybyæ na Jasn¹
Górê do Czêstochowy, a¿eby
byæ przy uroczystym ods³oniêciu cudownego obrazu
Czarnej Madonny i uczestniczyæ w porannej Mszy œw.
Przystanki i noclegi w
klasztorach, domach rekolekcyjnych oraz codzienna
modlitwa ró¿añcowa w czasie
pielgrzymki zjednoczy³a
wszystkich jej uczestników w
jedn¹ rodzinê chrzeœcijañsk¹. Teraz bêd¹ siê dzieliæ
doœwiaczeniem z duchowej
podró¿y.

KG
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EL¯BIETA LEWAK

OSTATNIE SZKOLNE WAKACJE

Niedziela, 28 czerwca.
Przekrêci³am zamek u drzwi.
Cichutko po³o¿y³am klucze na
stoliku. Zdjê³am obcasy i zaraz
poczu³am siê lepiej – ca³onocne balowanie zrobi³o swoje.
Zegarek w kuchni wskazywa³ pi¹t¹ nad ranem. W domu
by³o cicho, wszyscy spali.
Stara³am siê bezszelestnie
poruszaæ, by nikogo nie obudziæ, ale i tak – tu mi widelec
spad³, tam drzwi zaskrzypia³y,
tu znów mikrofalówka szumia³a okropnie, grzej¹c œniadanie.
Usiad³am wygodnie w fotelu. Ta noc przepe³niona by³a
wra¿eniami. Nadesz³a chwila,
o której marzy ka¿dy uczeñ w
ci¹gu ca³ej swojej nauki w
szkole. A gdy ta chwila w koñcu nadchodzi, chcia³by… cofn¹æ czas.
Przekrêca³am w g³owie, jak
kadry filmu, wydarzenia poprzedniego wieczoru.
Nasz bal maturalny rozpocz¹³ siê o godzinie 20:00.
Wkroczyliœmy na salê tañcz¹c
poloneza. W pierwszej trójce
p³ynê³a nasza klasowa kierowniczka – pani Olga Mychajliw.
Po tañcu g³os zabra³a pani
dyrektor – Marta Markunina:
przywita³a goœci z konsulatu
RP, z Rodziny Rodzin, z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej, ksiêdza katechetê
– ks. Tomasza oraz proboszcza
koœcio³a œw. Marii Magdaleny
ks. W³odzimierza Kuœnierza.
Poprosi³a ka¿dego z nich o kilka s³ów. Mówili krótko, ale
szczerze i ciep³o. Ju¿ po chwili
dostrzeg³am, ¿e moje kole¿anki
z klasy ocieraj¹ ³zy. To by³a dla
nas bardzo wa¿na chwila.
Prze¿yliœmy wspólnie tyle lat,
pomagaliœmy sobie, nie ma co
ukrywaæ - czasami k³óciliœmy
siê, ale w koñcu i tak dochodziliœmy do zgody. Nauczy³a
nas tego p. Ola Mychajliw.
Zawsze powtarza³a, ¿e musimy
siê trzymaæ razem. Pamiêtam,
¿e wszystkie rozp³aka³yœmy
siê w momencie, gdy p. Ola tak
prosto i szczerze powiedzia³a „Kocham was”. By³a przecie¿
dla nas nie tylko Pedagogiem,
ale i PRZYJACIELEM, który
zawsze œpieszy³ nam z pomoc¹.
Nie zapomnieliœmy o tym,
sk³adaj¹c podziêkowania
naszym nauczycielom i pracownikom szko³y. Najpierw
podziêkowaliœmy pani dyrektor. Za to, ¿e przyjê³a nas 10
lat temu do tej wspania³ej
szko³y, za to ciep³o, które nam
okazywa³a, za to, ¿e mo¿emy
byæ dumni z tego, kim jesteœmy.
Nastêpnie dziêkowaliœmy
wszystkim klasowym kierowniczkom. Zwykle ka¿da klasa
mia³a tylko dwie, ale moja
klasa zwyk³¹ nigdy nie by³a,
wiêc mieliœmy a¿ cztery: p. Irena
S³obodiana, p. Maryla Demcio,
p. Natalia Szprocer oraz p. Olga
Mychajliw. Ka¿da z nich
wnios³a coœ nowego do naszego
¿ycia, ka¿da z nich przygar-

nê³a nas pod swoje skrzyd³a,
ka¿dej zazdroœci³y nam inne
klasy. Nastêpnie podziêkowaliœmy wszystkim naszym
kochanym nauczycielom.
To prawda, ¿e zaczynasz
ceniæ to, co masz, gdy to tracisz.
Moje kole¿anki z ukraiñskich
szkó³, odwiedzaj¹c nasz¹
„dziesi¹tkê”, zawsze zazdroœci³y
mi tak zadbanej, czystej, jasnej, pe³nej kwiatów i wszelkich
roœlin szko³y. Nie zawsze my,
jej uczniowie, zdawaliœmy sobie sprawê z tego, do jak dobrej
szko³y nale¿ymy. Mieliœmy
naprawdê dobrych pedagogów,
wymagaj¹cych i wyrozumia³ych
jednoczeœnie, potrafi¹cych
zawsze zrozumieæ i pomóc jak
w nauce tak i w rozwi¹zywaniu problemów codziennego
¿ycia uczniowskiego.
Hmm… Ale zaraz… Chyba
opuœci³am najwa¿niejszy moment tego wieczoru – wrêczenie œwiadectw maturalnych.
Muszê przyznaæ, ¿e moja klasa
ca³kiem nieŸle ukoñczy³a
ostatni rok szkolny. S³absi
uczniowie pracowali przez ca³y
rok i to poskutkowa³o o wiele
lepszymi ocenami. Mnie siê
uda³o znów ukoñczyæ wszystko
z celuj¹cymi wynikami.
Zwykle za to otrzymywaliœmy
dyplomy uznania, ale tym
razem nagrod¹ by³o coœ wiêcej
ni¿ dyplomy – by³y to medale.
Pani dyrektor nagrodzi³a mnie
Srebrnym medalem. Pamiêtam, ¿e powiedzia³a „¯yczê ci
powodzenia. Wiem, ¿e sobie
poradzisz. A wiesz dlaczego?
Bo dok³adnie wiesz, czego
chcesz.” Dziêkujê, ¿e Pani we
mnie wierzy.
Oprócz mnie Z³oty medal
otrzyma³a Ewelina Sosnowska,
wielu uczniów otrzyma³o
dyplomy uznania za osi¹gniêcia
w poszczególnych dziedzinach.
A wiêc to by³ ju¿ koniec.
Szko³a siê z nami po¿egna³a.
Teraz my musieliœmy siê jakoœ
godnie po¿egnaæ. Wiêc zacznê
od pocz¹tku, jak to wygl¹da³o.
Kiedyœ tradycj¹ naszej
szko³y by³o œpiewanie piosenki
„Up³ywa szybko ¿ycie” na studniówkach i balach. W tym
roku dyrekcja postanowi³a tê
tradycjê odnowiæ. A wiêc odœpiewaliœmy wraz z sal¹ zwrotki
tej wspania³ej piosenki.
Teksty podziêkowañ dla
nauczycieli i pracowników,
o których pisa³am wczeœniej,
napisa³yœmy wraz z kilkoma
kole¿ankami. Kolega wydrukowa³ to na z³otym papierze w ten sposób powsta³y urocze
laurki i taki skromny prezent
powêdrowa³ do ka¿dego
nauczyciela.
Mieliœmy jeszcze jedn¹
niespodziankê dla obecnych
w sali goœci. Jakiœ czas temu
napisa³am piosenkê o mojej
klasie na melodiê „My Cyganie” i zaproponowa³am zaœpiewaæ j¹ na balu. Kolegom z
klasy siê podoba³a i chyba
goœci te¿ zdo³a³a poruszyæ…

Uczestnicy X Letniej Akademii na dziedziñcu Zamku
Królewskiego w Warszawie
Wypo¿yczy³am tamburyno
i grzechotki, dwie dziewczyny
przebra³y siê za Cyganki i wybija³y nam rytm. A my œpiewaliœmy:
Dziesiêæ lat temu
przyszliœmy tutaj,
Tacy mali, ¿e po prostu strach!
Dzisiaj w sali tu stoimy
I œpiewamy razem tak:
Maturzyœci, co ¿egnaj¹
dzisiaj szko³ê,
Maturzyœci id¹ dzisiaj w tan,
T¹ piosenk¹ siê ¿egnamy
I rozpoczynamy bal!
Ka¿dy dzieñ by³ dla nas
nowym œwiêtem,
Ka¿dy dzieñ, zw³aszcza
z tych STU DNI…
Dzisiaj uczeñ, jutro – student,
Maturzyœci – to¿ to MY!
My, uczniowie, co pêdzimy
na wagary,
My, uczniowie, znamy
szko³ê tê,
My, uczniowie, dziœ œpiewamy
I ¿egnamy z wami siê:
Z nasz¹ szko³¹,
z nauczycielami,
Z wagarami i psotami te¿,
Dzisiaj razem tu stoimy,
¯ycia w szkole to ju¿ kres!
Jednak wiemy, ¿e nie
w dokumentach sprawa:
Tak naprawdê,
to spotkamy siê!
Z ³ezk¹ w oku dziœ œpiewamy,
¯e KOCHAMY SZKO£Ê TÊ!
Los rozrzuci nas na ró¿ne
œwiata strony,
Lecz ojczyznê mamy
w szkole tej!
Magdalena nam patronk¹,
Herbem naszym mê¿ny lew!
Przyjaciele nigdy siê nie
¿egnaj¹,
P³acz¹ ci, co nie spotkaj¹ siê!
Na wysokie szczyty marzeñ
Warto zawsze wspinaæ siê!..
Byæ mo¿e i Pañstwo przypomn¹ sobie swój bal maturalny, po¿egnanie z dzieciñstwem, pierwsze kroki w samodzielnym ¿yciu.

A póŸniej dostaliœmy wielkie brawa. I tak siê skoñczy³a
czêœæ uroczysta tego wieczoru. Teraz czeka³a na nas
zabawa do bia³ego rana!
PóŸniej razem odliczaliœmy
ostatnie sekundy do pó³nocy,
do koñca ostatniego dnia, gdy
byliœmy oficjalnie jedn¹ klas¹,
gdy nale¿eliœmy do grona
uczniów „dziesi¹tki”. A teraz
nosimy dumne miano ABSOLWENTÓW tej wspania³ej i, nie
bojê siê tego s³owa, najlepszej
– Œredniej Szko³y nr 10 we
Lwowie!
Tego dnia posz³am spaæ
dopiero po po³udniu. Wiedzia³am, ¿e gdybym po³o¿y³a
siê zaraz po powrocie nad
ranem, to bym ju¿ nie mia³a
na nic wiêcej si³. A w ten sposób mog³am pójœæ na Mszê œw.,
dokupiæ potrzebne mi rzeczy
na jutrzejszy wyjazd i spakowaæ siê.
Co za wyjazd? Ach, no tak,
przecie¿ jeszcze nic o tym nie
mówi³am!
A wiêc pos³uchajcie. Zacznê
od pocz¹tku…
Ja, Julia Krawiec oraz
Pawe³ Pieniew dostaliœmy zaproszenie od konsulatu na
wyjazd na X Letni¹ Akademiê
Kultury i Jêzyka Polskiego
w G³ogowie, organizowan¹
przez dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego pana Leszka Lenarczyka.
Szczerze? Zielonego pojêcia
nie mieliœmy, jak to ma wygl¹daæ.. Wiedzieliœmy tylko, ¿e
tematem przewodnim bêdzie
pocz¹tek II wojny œwiatowej,
a dok³adnie – kampania
wrzeœniowa 1939 roku. No
i wiedzieliœmy, ¿e te warsztaty
historyczne (jak to sobie wtedy
t³umaczyliœmy) zaczê³y siê 26
czerwca, a my ze Lwowa wyjechaliœmy dopiero 29, dzieñ
po balu maturalnym. A wiêc
pewnie ominê³y nas ju¿ pierwsze wyk³ady…
Poinformowano nas, ¿e
zwiedzimy miejsca bezpoœrednio powi¹zane z wybuchem
II wojny œwiatowej. A wiêc
przede wszystkim mieliœmy
wyruszyæ na drugi koniec
Polski – zobaczyæ Westerplatte

i zwiedziæ Gdañsk. Oprócz nas
na Akademii Letniej mia³a byæ
m³odzie¿ z Litwy, Bia³orusi
i oczywiœcie z Polski (z okolic
G³ogowa ) .
D³ugo jechaliœmy poci¹giem
Przemyœl-Wroc³aw. Na dworcu
spotka³ nas pan Jerzy Dymytryszyn – pracownik wy¿ej
wspomnianego Muzeum. By³
to bardzo mi³y pan, z którym
szybko znaleŸliœmy wspólny
jêzyk i w drodze do G³ogowa
omówiliœmy chyba wszystko:
¿ycie na Ukrainie i w Polsce,
nasz system nauczania, nasze
plany na przysz³oœæ, najlepsze
i najgorsze polskie filmy i wybitnych re¿yserów, nasze upodobania muzyczne…
Po pó³nocy byliœmy na
miejscu. M³odzie¿ ju¿ spa³a,
spotyka³ nas jeden z naszych
opiekunów – pan Grzegorz
Kochman (nauczyciel historii).
Ulokowa³ nas w pokojach. I tu
kolejna niespodzianka: wszyscy
zostaliœmy tak zakwaterowani,
by w jednym pokoju nie
znalaz³y siê dwie osoby z tego
samego pañstwa. Po co? Byœmy mogli dokszta³caæ siê w
jêzyku polskim i byœmy mogli
bardziej siê zaprzyjaŸniæ.
Pobudka by³a dopiero o
ósmej, ale obudzi³am siê ju¿
o siódmej… Kole¿anki z pokoju
te¿ nie spa³y. Zapozna³yœmy
siê – obie by³y z Litwy. Opowiedzia³y mi, ¿e na razie du¿o
siê nie dzia³o. Opuœciliœmy
„wieczór zapoznawczy”, wyk³ad
pana Lenarczyka oraz wyjœcie
na basen… Gdy wysz³am na
korytarz, zdziwi³o mnie to, ¿e
wiele osób ju¿ nie spa³o. Zanim
minê³am po³owê korytarza,
pozna³am ju¿ chyba 7 osób!
Wœród znanych mi imion,
takich jak Szymon, Mateusz,
Ilona, Asia, przewija³y siê
niespotykane mi dotychczas:
Tais, Goda, Aurelia
Zaraz po œniadaniu zebraliœmy siê w œwietlicy na wyk³ad.
Pan Grzegorz przedstawi³ nas
ca³ej dwudziestopiêcio osobowej grupie. Bardzo szybko
siê zaprzyjaŸniliœmy, spêdzaj¹c wspólnie ca³y wolny
czas. Jeszcze chyba na ¿adnym wyjeŸdzie nie czu³am siê
tak dobrze – mia³am wspania³ych opiekunów i pozna³am niesamowitych ludzi.
Po wyk³adzie pan Grzegorz
i pani Agnieszka Rojczyk
(studentka psychologii, nasz
drugi opiekun), zapoznali nas
z planem Akademii. Po³o¿ywszy przed nami mapê
Polski, wyjaœnili, ¿e po wyk³adach wyruszymy na wycieczkê do Gdañska, zwiedzimy
Westerplatte, pó³wysep Hel
i na koñcu - Wilno. PóŸniej siê
jednak okaza³o, ¿e mam wizê
tylko na wyjazd do Polski, a nie
Shengenowsk¹ (do ca³ej UE),
wiêc musia³am zostaæ w
Polsce… ale o tym za chwilê.
A wiêc, po naszym przyjeŸdzie byliœmy ju¿ w pe³nym
sk³adzie. Zaczêliœmy od
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zwiedzania tzw. „nowego
starego rynku”. Dlaczego ma
tak¹ nazwê? Bowiem w czasie
II wojny œwiatowej G³ógów by³
zmieniony wed³ug ¿¹dania
Hitlera na twierdzê, któr¹
zdobywa³y wojska Armii
Czerwonej. Zupe³nie zniszczy³y miasto, zachowa³a siê
tylko jego niewielka czêœæ.
Teraz jest odbudowywane
wedle wizerunków ze starych
pocztówek i zdjêæ.
Otó¿ przybyliœmy do ratusza, by spotkaæ siê tam z
panem przewodnikiem - by³ to
p. Józef Wilczak (który towarzyszy³ nam póŸniej w podró¿y
na pó³noc Polski i do Litwy).
Na miejscu do³¹czyliœmy do
akcji „Lato w twierdzy”, celem
której by³o zapoznanie mieszkañców miasta G³ogowa z jego
histori¹, Zwiedziliœmy stary,
wysoki ratusz oraz odbudowywan¹ kolegiatê na Ostrowie
Tumskim. Myœlê, ¿e we Lwowie
taka akcja te¿ by siê przyda³a.
Nastêpnego dnia zwiedzaliœmy Muzeum ArcheologicznoHistoryczne. Nasz¹ grupê
wpuszczono nawet tam, gdzie
zwykle wycieczki nie maj¹
prawa wstêpu – do pomieszczeñ, w których siê oczyszcza
i przechowuje znaleziska.
Poznaliœmy technikê oczyszczania wiêkszych metalowych
przedmiotów – strumienie
piasku pod okreœlonym ciœnieniem dos³ownie „zmywaj¹”
rdzê! Pozwolono nam samym
wypróbowaæ tê technikê. Niesamowite uczucie! Na wie¿y
zamkowej obej¿eliœmy po raz
drugi panoramê tego niewielkiego miasta, nowe budynki
przy ulicach rynku oraz pustkê
tu¿ za nimi, gdzie dopiero
zostan¹ wzniesione budowle,
niedaleko p³ynê³a Odra, ludzie
szli po s³awnym Moœcie Tolerancji, po drugiej stronie wie¿y
pod promieniami s³oñca b³yszcza³y ruiny koœcio³ów…
Mieliœmy mo¿liwoœæ porównaæ to, co przed chwil¹ zobaczyliœmy z przedwojennym
widokiem miasta. Pani pracownik MAH poprowadzi³a dla
nas prezentacjê multimedialn¹, która sk³ada³a siê
przede wszystkim ze starych
zdjêæ, ulotek, widokówek,
obrazów z panoram¹ miasta
i wnêtrzami koœcio³ów. Nastêpnie zwiedziliœmy muzeum
stra¿ackie, pe³ne starych
sztandarów, mundurów,
kasków, ulotek antypo¿arowych, obrazków, z ogromn¹
kolekcj¹ pude³ek po zapa³kach, które by³y pieczo³owicie
przechowywane w kilku
gablotkach.
Tego dnia pan Dariusz Paterek (pracownik Muzeum,
kamerzysta, który nagrywa³
ciekawsze momenty naszych
wycieczek) poprosi³ o wywiady.
Los chcia³, ¿e to ja dawa³am
wywiad w imieniu naszej
trójki. Pamiêtam, ¿e zapyta³,
czy nie ¿a³ujê, ¿e jestem teraz
tak daleko od domu i ¿e
przejecha³am tyle kilometrów,
by znaleŸæ siê w G³ogowie na

Letniej Akademii. Ju¿ wtedy,
a by³ to przecie¿ dopiero jeden
z pierwszych dni mojego tam
pobytu, by³am pewna swojej
odpowiedzi : „Nie ¿a³ujê tego.
Jest tu wspania³a atmosfera!
Mam mo¿liwoœæ poznaæ bli¿ej
historiê i kulturê swego narodu, poznaæ ¿ycie Polaków w
takich krajach, jak Litwa czy
Bia³oruœ. Pozna³am tu wspania³e osoby. Cieszê siê, ¿e mog³am tu przyjechaæ i nie ¿a³ujê
swej decyzji!”.
Mieliœmy te¿ przyjemnoœæ
odwiedziæ pracowniê miejsco-

liczebnoœæ wojska Polski,
Niemiec oraz Zwi¹zku Radzieckiego.
W szkole zawsze podoba³y
mi siê lekcje, podczas których
nauczyciele podaj¹c nowy
temat, odrazu zmuszali nas
do logicznego myœlenia,
wci¹gaj¹c do pewnego rodzaju
dyskusji. Tak w³aœnie „dzia³a³”
pan Leszek Lenarczyk. Gdy
mieliœmy ognisko, podzieli³
nas na 4 grupy i rozda³ zadania. Najpierw ka¿da grupa
musia³a przedstawiæ co najmniej po siedem przyczyn

Pañstwo Matulewscy
wego plastyka oraz podziwiaæ
jego prace. Jego pracownia
s³u¿y równie¿ za pewnego
rodzaju szko³ê malarsk¹ dla
m³odzie¿y, która chce rozwijaæ
swój talent artystyczny. Z
okna pracowni rozlega siê
przecudowny widok G³ogowa… A G³ogów to tajemnicze
miasto, w którym co krok
napotykaliœmy zabytki. Pan
Grzegorz nie traci³ okazji, by
opowiedzieæ nam to o pomniku
po prawej stronie czy znów o
koœciele, który w³aœnie mijamy
po lewej.
Mieliœmy bardzo du¿o rozrywek. Organizatorzy fundowali nam niemal codziennie
basen, obejrzeliœmy nie tylko
filmy obyczajowe, ale równie¿
historyczne (m.in. „Katyñ”,
„Stara baœñ”, „Fa³szerze”, „Ma³a
Moskwa”).
Zapytacie mnie: a co z wyk³adami? Jak mówi³am,
wszystkie dotyczy³y kampanii
wrzeœniowej 1939 r. Bo przecie¿ w tym w³aœnie roku obchodzimy 70. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej! Bardzo
mi siê podoba³ sposób, w jaki
prowadzono te wyk³ady.
Wyk³adowca, który opowiada³
o wojsku polskim w czasie
kampanii, korzysta³ z ksi¹¿ek
historycznych, doradza³, które
warto mieæ w swojej biblioteczce. Kolejny wyk³adowca,
pan Adam Orzech, opowiedzia³
o sobie oraz o prze¿yciach
wojennych swojej rodziny.
Obali³ i potwierdzi³ niektóre
mity wojenne. Pan Grzegorz
Kochman przygotowa³ prezentacje multimedialne (zdjêciowe),
poznaliœmy umundurowanie
oraz uzbrojenie ówczesnego
¿o³nierza, dziêki umieszczonym na zdjêciach tablicom
i wykresom mogliœmy porównaæ

Baza kajakowa
wybuchu II wojny œwiatowej.
PóŸniej – co osi¹gnê³a Polska
w czasie dwudziestolecia miêdzywojennego (1918-1939),
a na koñcu musieliœmy przedstawiæ osi¹gniêcia pañstwa, z
którego pochodzimy, od chwili
zdobycia przez niego niepodleg³oœci. To ostatnie, niestety,
okaza³o siê dla nas najtrudniejszym zadaniem…
I ju¿ po nieca³ych dwu
tygodniach nadesz³a chwila
wyjazdu z G³ogowa. Wsiedliœmy do autokaru póŸno w nocy,
a ju¿ o ósmej rano wysiedliœmy
przy placówce Westerplatte,
któr¹ to 1 wrzeœnia 1939 r.
o godzinie 4:45 ostrzelano z
pancernika „Schleswig-Holstein”. Pokazano nam stare,
zniszczone bombami baraki
wojskowe. Na wzgórzu, wysoko, sta³ nieruchomy pomnik,
przypominaj¹cy o wydarzeniach tamtego dnia i ca³ego
niemal miesi¹ca mê¿nej walki
Polaków z wrogiem. Gdy znaleŸliœmy siê na górze, u jego
stóp, ujrzeliœmy na polu przed
nami u³o¿ony z du¿ych metalowych liter napis: „NIGDY
WIÊCEJ WOJNY”.

Wyruszyliœmy dalej. ZnaleŸliœmy siê na pó³wyspie Hel,
w kolejnym miejscu zaciek³ej
obrony wybrze¿a. Odwiedziliœmy muzeum, w którym zgromadzono informacje o tej
obronie. Pó³wysep Hel kapitulowa³ dopiero 1. paŸdziernika.
Zabrak³o nam jednak czasu,
by zwiedziæ Hel – miasto, po³o¿one na koñcu tego pó³wyspu.
Wieczorem wybraliœmy siê
do Sopotu. ZnaleŸliœmy siê na
tym przes³awnym sopockim
molu. Zobaczyliœmy równie¿
tzw. „krzywy dom”, który faktycznie jest zbudowany „krzywo”
i wed³ug wszelkich praw fizyki
powinien dawno zawaliæ siê.
Odczuliœmy charakter tego
miasta, mijaj¹c zwyk³ych
spaceruj¹cych ludzi, uczestnicz¹c w zabawach i konkursach na deptaku, ogl¹daj¹c
pokazy taneczne m³odzie¿y…
I ju¿ robi³o siê ciemno, musieliœmy wracaæ do Gdañska,
gdzie nocowaliœmy.
Nad ranem wyjechaliœmy –
wyruszyliœmy do Suwa³k. O ile
nie mog³am wyjechaæ do
innego pañstwa Unii Europejskiej, musia³am zostaæ w
Polsce. W Suwa³kach goœci³am u przyjaciela pana Lenarczyka. Ze ³zami w oczach
po¿egna³am siê z przyjació³mi
z Litwy, z którymi ju¿ nie
mia³am siê spotkaæ. Wiedzia³am, ¿e reszta grupy wróci do
Polski po mnie i wtedy dopiero
wszyscy wsi¹dziemy do ró¿nych autokarów, by wróciæ do
domu.
A wiêc grupa wyruszy³a do
Wilna, a ja… zosta³am. Szczerze mówi¹c, bardzo siê tym
zmartwi³am. Ale wszystko siê
bardzo fajnie u³o¿y³o. Odebra³
mnie pan Waldemar Motulewski. Wraz z ¿on¹ Urszul¹
byli w swoim czasie uczniami
pana Lenarczyka. I, jak powiedzia³ sam p. Waldek: „Nie
móg³bym temu cz³owiekowi
czegokolwiek odmówiæ, gdy¿
ten cz³owiek faktycznie mnie
wychowa³”. Ci pañstwo maj¹
dwójkê dzieci: Paw³a oraz Katarzynê. Mieszkaj¹ w Maækowej Rudzie, na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.
Pan Waldek stworzy³ firmê
„Hobbit”, organizuj¹ sp³ywy
kajakowe ró¿nego rodzaju:
kompleksowe, jednorazowe,
weekendowe. Kasia zabra³a
mnie nastêpnego dnia w³aœnie
na taki sp³yw. P³ywa od najm³odszych lat, wiêc czu³am siê
bezpiecznie. Od dawna marzy³am o tym, a tak niespodziewanie moje marzenie siê
spe³ni³o! Kocham przyrodê,
mog³am obserwowaæ ruchy
drzew, trawy, wodne kwiaty
i przeró¿ne roœliny wodne,
widzia³am czaplê na ga³êzi
sosny, minê³yœmy w odleg³oœci
wyci¹gniêtej rêki rodzinê

³abêdzi… Po kilki godzinach
niesamowitych wra¿eñ, szczêœliwie wróci³yœmy do domu.
Kasia zabra³a mnie równie¿
nad Wigry – jezioro, po którym
p³ywa³ Jan Pawe³ II w czasie
swej pielgrzymki do Polski.
Tu¿ obok znajdowa³ siê klasztor Wigierski. Odbudowany na
koszt pañstwa, jest wykorzystywany jako oœrodek kulturalny, s¹ tam teraz organizowane wystawy malarskie oraz
liczne imprezy kulturalne.
Jednak w najbli¿szym czasie
klasztor ma byæ zwrócony
w³adzom koœcielnym.
Gdybyœcie pañstwo chcieli
wybraæ siê na kajaki – polecam firmê „Hobbit”. SPRAWDZONE! Oto strona internetowa:
www.niebieskiekajaki.pl
Wczeœnie rano nastêpnego
dnia po¿egna³am siê z t¹
przesympatyczn¹ rodzin¹.
Wsiad³am do naszego autokaru, teraz ju¿ o po³owê
pustego.
O dziewi¹tej byliœmy na
Zachodnim Dworcu w Warszawie. Ze ³zami w oczach
¿egnaliœmy siê z przyjació³mi
z Bia³orusi i Polski, maj¹c
nadziejê, ¿e nasz autokar na
Lwów spóŸni siê…
Wracaj¹c do Lwowa starym, druzgoc¹cym autokarem, przepe³nionym obcymi
dla nas ludŸmi, nie mieliœmy
nawet ochoty rozmawiaæ…
Byliœmy bardzo zmêczeni, ale
od czasu do czasu na twarzy
zjawia³ siê uœmiech i na g³os
wspominaliœmy: „A pamiêtacie…?”
Kiedy ¿egnaliœmy siê z kolegami, obiecaliœmy sobie, ¿e
bêdziemy podtrzymywaæ kontakt przez ca³y rok i spotkamy
siê na XI Letniej Akademii
Kultury i Jêzyka Polskiego
w G³ogowie! Mam nadziejê, ¿e
bêdê mia³a mo¿liwoœæ jeszcze
tam wróciæ, ¿e bêdê mia³a
mo¿liwoœæ spotkaæ tych samych ludzi! A korzystaj¹c z
okazji, chcê podziêkowaæ
wszystkim organizatorom,
opiekunom, wyk³adowcom
oraz sponsorom corocznego
przedsiêwziêcia, tak wa¿nego
dla nas – Polaków, mieszkaj¹cych poza granicami Kraju.
Kochany Panie Dyrektorze,
panie Leszku! Dziêkujemy za
okazane nam serce!
Tegoroczne wakacje zaczê³y
siê wspaniale! Oby tak dalej!
Wydaje mi siê, ¿e nieco wydoroœla³am za te dwa tygodnie.
Moja Mama twierdzi, ¿e teraz
bêdê musia³a szybko dorastaæ, by sprostaæ wyzwaniom
samodzielnego studenckiego
¿ycia… No có¿… Przede mn¹
nowe, niewiarygodne przygody, nowi, wspaniali ludzie, nowe, niezapomniane wra¿enia!!!
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Poczajów. Nie ma jak to w „TAWERNIE”- mi³o,
uprzejmie i cierpliwie. Serdecznie pozdrawiam ca³¹
piêkn¹ za³ogê.
Wies³aw (ten siwy od zdjêæ)
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BARSZCZ I NIE TYLKO
HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia
Jedzcie, pijcie, weselcie
siê, b¹dŸcie honorowi, bo
najlepiej siê weseliæ potrafi¹
w Borszczowie.
Niedawno w Borszczowie
odby³y siê dwa ju¿ tradycyjne œwiêta: „W krainie borowskiej kwitn¹ wyszywanki”
oraz festiwal kulinarny barszczu „Borszczjiw” (Barszcz
jad³). Nie brakowa³o pokarmu
ani dla cia³a, ani dla ducha.
By³a w Borszczowie tak¿e
korespondentka „Kuriera
Galicyjskiego”.
Dusza œpiewa
w wyszywance
Na centralnym stadionie
Borszczowa od rana mo¿na
by³o zobaczyæ haftowane
koszule w ró¿nych kolorach.
Stare, d³ugie, z p³ótna, o zaszytych w ca³oœci czarnych
rêkawach, wyci¹gniête z babcinej komody miesza³y siê z
koszulami, wyhaftowanymi
koralikami i tymi, mieni¹cymi
siê wszystkimi kolorami têczy,
pochodz¹cymi ze wsi podolskiej. Znawcy haftu, którzy
przyjechali z ró¿nych obwodów,
skrupulatnie badali ka¿dy
œcieg, ka¿d¹ niteczkê, prosili,
aby kobiety i mê¿czyŸni opowiedzieli szczegó³owo o tym, co
tradycyjnie zak³adaj¹ na
siebie.
Goœcinni i serdeczni mieszkañcy Podola chêtnie opowiadali, dzielili siê tajemnicami
haftu i historiami rodzinnymi.
Koszule niektórych starszych
pañ mia³y nawet dwieœcie (!)
lat. Kobiety w podesz³ym
wieku w nich jakby m³odnia³y,
nape³nia³y siê czymœ nieosi¹galnym, co mieœci w sobie tajemnicê ukraiñskiego piêkna
kobiecego, które od wieków
zaskakuje œwiat.
„Na naszych koszulach
mo¿ecie Pañstwo zobaczyæ
prastare znaki krêgu ¿ycia,
nieskoñczonoœci kosmicznej,
po³¹czenia nieba i ziemi w postaci krzy¿y, znaki s³oñca i wody, które od najdawniejszych
czasów opiekowa³y siê S³owianami. Bardzo dobrze zachowa³y
siê one na starym hafcie
podolskim w powiecie Borów
na Ziemi Tarnopolskiej, - opowiada „Kurierowi” koordynator
festiwalu Ulana Pasicznik.
- Swego rodzaju kod koszuli borszczowskiej, której nie
ma nigdzie indziej na œwiecie,
od d³u¿szego czasu „³ami¹” artyœci, etnografowie, naukowcy.
Te koszule haftowa³y kobiety,
nie maj¹ce specjalnego wykszta³cenia, nie zna³y one regu³ kolorystyki i kompozycji. Wiedza ta
zosta³a im przekazana przez
ziemiê ojczyst¹ oraz przez geny
pradziadów z okresu kultury

Umiejêtnoœci, gospodarnoœæ
+mi³oœæ = barszcz
Ju¿ wiemy, ¿e w Borszczowie s¹ wspania³e hafciarki.
Umiej¹ tu tak¿e siê bawiæ,
weseliæ i, oczywiœcie, wszyscy
lubi¹ dobrze zjeœæ. Wobec
tego, do tradycyjnego œwiêta
wyszywanek do³¹czy³o œwiêto
barszczu. Co tu kryæ, ta potrawa najlepiej smakuje w³aœnie
w Borszczowie. „W ka¿dej wsi
przyrz¹dza siê kilka rodzajów
barszczu, - opowiada pani Pasicznik. – Zreszt¹, nawet ta
sama gospodyni za ka¿dym
razem swój „firmowy” barszcz
przyrz¹dza inaczej, taka
dziwna to potrawa”.
Na stadionie ³echta³y podniebienie zapachy barszczu
z fasol¹, grzybami, kiszonymi
burakami, ry¿em, kasz¹ gryczan¹, makaronem; z miêsem
drobiowym, wieprzowym, z dziczyzn¹; ze s³onin¹, pampuszkami, krakersami, s³onymi
bu³eczkami, s³odkim chlebem
œwiêtojañskim, a nawet z ananasem. Barszcz by³ gotowany
w piecu, na kuchence gazowej
i w mikrofalówce. Smaczny,
pachn¹cy barszcz z Borszczowa.
„Nasz barszcz Kozacy gotowali nad ogniskiem, - opowiadaj¹ gospodynie ze wsi Melnycia. – Do tej potrawy dodajemy
kawa³eczki chleba œwiêtojañskiego. Ciasto kobiety ugniata³y, modl¹c siê, przez szeœæ
dni. W³aœnie tyle czasu Bóg
potrzebowa³ do stworzenia
œwiata, a my do tego, by wymiesiæ ten ¿ó³ty, pachn¹cy,
s³odki chleb. Gospodynie
wiejskie mówi¹, ¿e umiejêtnoœci, modlitwa i mi³oœæ – to
bodaj¿e najwa¿niejsze sk³adniki ich barszczów.

Gotuj siê, barszczyku podolski

Piêkno i pieœñ

Mer Borszczowa Iwan Baszniak (pierwszy od prawej)
z przyjació³mi z Krakowa
Trzech Pól, którzy kiedyœ
mieszkali na tej ziemi”.
Do o³tarza
– w czarnym hafcie
Cech¹ szczególn¹ dawnej
koszuli borszczowskiej jest to,
¿e jej rêkawy s¹ gêsto wyhaftowane kolorem czarnym,
który, zdaniem Mychaj³y Sochackiego, dyrektora miejscowego muzeum etnograficznego, jest zwi¹zany z tragiczn¹
histori¹ Ukrainy. W XV-XVII w.

Na Podole czêsto napadali
Turcy i Tatarzy krymscy.
Wrogowie bezlitoœnie pl¹drowali tê krainê, rabowali wsie,
zabijali mê¿czyzn, zabierali
w jasyr dziewczyny i kobiety.
Wszêdzie p³ynê³y rzeki krwi
i ³ez. Wówczas kobiety podolskie, op³akuj¹c sw¹ gorzk¹
dolê, z³o¿y³y przed Bogiem
przysiêgê. Obieca³y, ¿e przez
siedem pokoleñ bêd¹ chodzi³y
w ¿a³obie po poleg³ych braciach, mê¿ach i synach.

Poza wersj¹ historyczn¹,
etnografowie t³umacz¹ gêsty
haft powiatu borszczowskiego
dziedzictwem kultury Trzech
Pól (to prastara kultura,
która istnia³a na tych ziemiach na d³ugo przed kszta³towaniem plemion s³owiañskich – aut.). Gêsty haft na
rêkawach mia³ chroniæ przed
z³em niemowlêta, ko³ysane
i noszone na rêku przez matki.
Znaki rodowe, przedstawione
na koszulach, przywraca³y
dzieciom lepszy los, strzeg³y
rodzin. Spe³nia³y zatem pewn¹
funkcjê magiczn¹.

Barszcz ugotowany w... dyni
Nawet do o³tarza podolanki
sz³y w koszuli, haftowanej
czarnymi niæmi. Dziœ prawdopodobnie ju¿ minê³y owe
siedem pokoleñ, a jednak tradycja trwa. Co prawda, koszule
s¹ ju¿ nie tylko czarne, zdarzaj¹ siê fragmenty, haftowane
niebieskimi, zielonymi, czerwonymi, bordowymi niæmi. Po
tym mo¿na rozpoznaæ, z jakiej
wsi jest ta czy inna koszula.

Barszcz zajadali,
„spotykaczkê” popijali i po
polsku rozmawiali
W tym niecodziennym
œwiêcie uczestniczy³ tak¿e mer
Borszczowa, Iwan Baszniak.
Zobaczyliœmy go, kiedy spotyka³
delegacje z Krakowa i Bochni.
„Nigdzie nie widzia³em tak serdecznych ludzi i nie jad³em
tak smacznego barszczu, opowiada³ zachwycony oficer
rezerwy Józef Godawski. –
Myœlê, ¿e by³o nieŸle, gdyby
w przysz³ym roku zosta³o zorganizowane miêdzynarodowe
œwiêto barszczu, aczkolwiek
w Polsce te¿ jest, co pokazaæ
i czym s¹siadów poczêstowaæ”.
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Wœród osób, czêstuj¹cych
barszczem, przewa¿aj¹ kobiety.
Spotykamy tu jednak tak¿e
bardzo dobrego kucharza
i obecnie ju¿ czytelnika naszej
gazety, Wo³odymyra Czomkê.
To wójt wsi Wysuczka (pisaliœmy o niej w numerze 16
naszego pisma – aut). Wraz
z mieszkañcami wsi ugotowa³
prawie sto litrów barszczu
i przywióz³ go do Borszczowa.
Potrawa firmowa wójta podolskiego jest gêsta, z du¿ymi
kawa³kami miêsa, które,
zdaniem pana Wo³odymyra,
jest bardzo potrzebne mê¿czyznom. Przecie¿ musz¹ mieæ
si³y do pracy, do tego, aby dawaæ sobie radê w gospodarstwie i kochaæ swoje ¿ony. Do
barszu trzeba wypiæ kieliszek.
Jeœli wychyliæ jeden-dwa,
dobrze zjeœæ – to alkohol nie
zaszkodzi. Natomiast, jeœli
wypiæ wiêcej, to rozum straciæ
mo¿na. Dawniej pijak na wsi
– to by³ wstyd i hañba, niestety, dziœ czasy siê zmieni³y.
„Tylko nie w Wysuczce – mówi
pan Czomko. – Rzadko mo¿na
u nas spotkaæ chêtnych do
kielicha i patentowanych leni.
Jeszcze dawniej nasi przodkowie mówili: „Nie piæ du¿o
spotykaczki (tak miejscowi
nazywaj¹ bimber – aut.),
¿eby nie iœæ na czworaczkach”.
Barszcz przyjecha³
z... tajgi
Du¿ym zainteresowaniem
miejscowych mieszkañców
i goœci œwiêta cieszy³a siê
niezwyk³a potrawa – barszcz
po³tawski z tajgi. Przywioz³a go
dru¿yna dziennikarzy, nauczycieli, managerów i biznesmenów z Przykarpacia. „Idea
prezentacji tej potrawy w Borszczowie nale¿y przedsiêbiorcy
z Tarnopola Iwanowi Matiszynowi. Ten pan od wielu lat
pracuje na terenie Rosji, gdzie
ma dobry biznes, - mówi kapitan dru¿yny Oksana Gowera.
– W okrêgu Chanty-Mansi,
w obwodzie tiumeñskim jest
wioska robotnicza „Po³tawska”.
Mieszkaj¹ tu przewa¿nie Ukraiñcy, którzy przyje¿d¿aj¹ do
pracy na platformach wiertniczych. Oczywiœcie, ludzie
têskni¹ za domem rodzinnym
i staraj¹ siê przyrz¹dzaæ
dania, które jedli w domu na
co dzieñ. Coprawda, ju¿ z miejscowymi „dodatkami egzotycznymi”. W tajdze do barszczu
po³tawskiego dodaje siê ¿urawinê, a tradycyjne pampuszki
obficie smaruje siê czerwonym kawiorem”.
Uczestnikom i goœciom
festiwalu mieszkañcy Przykarpacia podawali barszcz
z przywiezionymi z dalekiej
Syberii ¿urawin¹ i czerwonym
kawiorem do pampuszek.
Spróbowa³y go setki osób.
Barszcz smakowa³, a niektórzy
mê¿czyŸni wypytywali, jak do
tej osady Po³tawska mo¿na siê
dostaæ, przecie¿ wiadomo, ¿e
na Ukrainie bardzo trudno
o dobr¹ pracê.
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MOGIŁA POLEGŁYCH
ŻOŁNIERZY POD DYTIATYNEM
W 1920 ROKU
PONOWNIE POŚWIĘCONA!

PRZEPISY
Barszcz wed³ug mera Borszczowa,
Iwana Baszniaka (dla 4 osób)
Sk³adniki: 80 dag ¿eberek
wieprzowych, 10 dag oleju, 45 surowych lub gotowanych
buraków, 2 kostki roso³owe,
20 dag suchej fasoli, 80 dag
ziemniaków, pó³ g³ówki kapusty, 1 marchewka, 1 pietruszka, 2 cebule, pojemnik
œmietany, pojemnik koncentratu pomidorowego, liœæ laurowy, kwasek cytrynowy, 2 z¹bki
czosnku, pieprz, natka, koperek.
Sposób przyrz¹dzania
Na dobrze rozgrzan¹ patelniê wlaæ 5 dag oleju i podsma¿yæ ¿eberka, trochê posoliæ. W³o¿yæ do garnka. Dodaæ
cebulê, pietruszkê, obran¹ marchewkê, kostki roso³owe.
Wszystko zalaæ 3 litrami wody
i gotowaæ na wolnym ogniu.
Fasolê dzieñ wczeœniej op³ukaæ i zalaæ du¿¹ iloœci¹ wody.
Przed jej ugotowaniem wylaæ
wodê, zalaæ ponownie, osoliæ
i ugotowaæ oddzielnie. Ugotowaæ oddzielnie buraki, sprawdzaj¹c od czasu do czasu
widelcem, czy miêkkie. Kiedy
siê ugotuj¹, wyj¹æ z garnka,
zalaæ zimn¹ wod¹. Zanim
buraki ostygn¹, obraæ ziemniaki, pokroiæ w plasterki i
w³o¿yæ do garnka z miêsem.
Kapustê oczyœciæ z liœci zewnêtrznych, usun¹æ g³¹b i kroiæ
w krótkie i szerokie paseczki.
W³o¿yæ j¹ do oddzielnego

garnka, zalaæ zimn¹ wod¹, a¿
pokryje kapustê, osoliæ i gotowaæ, a¿ bêdzie prawie miêkka.
Zdj¹æ z ognia i odstawiæ na
jakiœ czas. Potem odcedziæ,
w³o¿yæ do garnka z miêsem.
W³o¿yæ tyle fasoli, by barszcz
nie by³ zbyt gêsty.
Zasma¿ka
Wlaæ na patelniê pozosta³y
olej, dodaæ pokrojon¹ w
drobn¹ kostkê cebulê, a kiedy
usma¿y siê na z³oto – dodaæ
koncentrat pomidorowy,
szbko wymieszaæ i wlaæ ca³¹
œmietanê. Dusiæ na wolnym
ogniiu przez 10-15 minut.
Buraki obraæ, natrzeæ na tarce
o ró¿nych oczkach – po³owê
na du¿ych, po³owê – na ma³ych. W³o¿yæ na patelniê z cebul¹. Przez 10 minut duszenia
ma na niej pozostaæ po³owa
sk³adników, druga po³owa ma
siê wygotowaæ. Zawartoœæ
garnka doprowadziæ do wrzenia na wolnym ogniu, dodaæ
utarty z¹bek czosnku, liœæ
laurowy, pieprz, kwasek cytrynowy lub sok z cytryny. W
chwili zagotowania siê w³o¿yæ
buraki i doprowadziæ do wrzenia. Natychmiast wy³¹czyæ
gaz, poniewa¿ zniknie ³adny
czerwony kolor i pogorszy siê
smak. Drobno posiekaæ zieleninê i dodaæ do barszczu, nie
nakrywaæ garnka pokryw¹.

Barszcz ze wsi Królówka, czyli królewski
Sk³adniki: 50 dag ¿eberek
wieprzowych, 2 buraki, 2/3
g³ówki kapusty, 5 ziemniaków,
1 marchewka, 2/3 szklanki
przecieru pomidorowego, ³y¿ka
m¹ki, 5 dag mas³a, 2/3
szklanki œmietany, 2 szklanki
kwasu chlebowego, listek
laurowy, kilka ziarenek pieprzu, sól, zielenina wed³ug upodobania.
Sposób przyrz¹dzania
Buraki pokroiæ w plasterki
i dusiæ z przecierem pomidorowym, dodaæ odrobinê

kwasu chlebowego. Na drugiej
patelni w tym samym czasie
zlekka zasma¿yæ na m¹ce
pokrojone w kostkê marchew,
pietruszkê i cebulê. Ugotowaæ
¿eberka. Drobno pokroiæ
kapustê i ziemniaki, wrzuciæ
do miêsa, gotowaæ 10-15
minut. W³o¿yæ buraki i warzywa, listek laurowy, pieprz,
sól i gotowaæ, a¿ bêdzie
miêkkie. Wy³¹czyæ gaz, nakryæ
pokryw¹. Odstawiæ na 30-40
minut, po tym czasie zagotowaæ pozosta³y kwas chlebowy
i wlaæ do barszczu.

Bu³eczki-pampuszki do barszczu od Czytelników
„Kuriera Galicyjskiego” ze wsi Wysuczka
Sk³adniki
45 dag m¹ki pszennej,
szklanka wody, 2,5 dag cukru,
p³aska ³y¿eczka soli, ³y¿eczka
soku z cytryny, 2 ³y¿ki oleju, 9
gram (jedna czubata ³y¿eczka)
dro¿d¿y w proszku, jajko do
posmarowania.
Sk³adniki na polewê
czosnkow¹: 3 du¿e z¹bki
czosnku, pó³ ³y¿eczki soli, 2
³y¿ki oleju, 50 ml przegotowanej zimnej wody.
Sposób przyrz¹dzania:
Zagnieœæ miêkkie ciasto,
aby trochê klei³o siê do r¹k.

Odstawiæ w ciep³e miejsce na
1,5 godziny. Z wyroœniêtego
ciasta wyrobiæ 16 bu³eczek.
W³o¿yæ do formy, posmarowanej mas³em. Nakryæ czyst¹
œcierk¹ i pozwoliæ bu³eczkom
wyrosn¹æ w ci¹gu 40 minut.
Jajko roztrzepaæ, posmarowaæ
nim bu³eczki. Piec 25 minut
w temperaturze 190 stopni. W
trakcie pieczenia przyrz¹dziæ
polewê - przepuœciæ czosnek
przez prasê, ut³uc z sol¹,
dodaæ olej i wodê. Wymieszaæ.
Upieczone bu³eczki, dopóki
gor¹ce, polaæ polew¹.
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MARCIN ROMER
tekst i zdjêcia
D³ugi w¹¿ samochodów
wyruszy³ w niedzielê 13
wrzeœnia spod Sanktuarium
Maryjnego w Bo³szowcach.
Gruntowymi drogami sun¹³ w
kierunku odleg³ego o kilkanaœcie kilometrów Dytiatyna.
Kolumnê zamyka³ wype³niony
po brzegi autobus z zatkniêt¹
za przedni¹ szyb¹ tabliczk¹ z
napisem Stanis³awów i przedwojennym herbem miasta. To
stanis³awowscy Polacy. Ostatni
odcinek na miejsce ¿o³nierskiej mogi³y wiêkszoœæ pasa-

¿erów autobusu pokona³a
pieszo. Autobus nie móg³ wjechaæ pod „wzgórze 385”,
bêd¹ce ostatnim bastionem
i zarazem ostatnim miejscem
spoczynku poleg³ych. Po
drodze do³¹czaj¹ dzisiejsi
mieszkañcy Dytiatyna – Ukraiñcy. To by³a, wtedy - przed 89.
laty, nasza wspólna walka.
Pierwszy raz od 1938 roku,
w rocznicê bitwy miejsce to
zgromadzi³o tak wielk¹ iloœæ
osób. Jest nadzieja, ¿e to
pocz¹tek. Wkrótce zostanie
og³oszony konkurs na projekt
pomnika jaki ma stan¹æ w
tym miejscu.

Rozpoczyna siê Msza œwiêta – pierwsza w tym miejscu
od 71 lat. Poœwiêcenie mogi³y
poleg³ych.
Przemówienia, sk³adanie
wieñców pod metalowym krzy¿em powtórnie postawionym
w tym miejscu przez mieszkañców Dytiatyna w 1991
roku. Gdy ju¿ by³o mo¿na....
Ta powa¿na i smutna
zarazem uroczystoœæ to
równie¿ znak prze³omu,
powrotu do ponadczasowych
wartoœci. Czas powrotu
pamiêci zawsze by³ oznak¹
lepszego jutra.

Dytiatyn by³ miejscem bohaterskiej i tragicznej zarazem
bitwy, stoczonej 16 wrzeœnia 1920 roku, w wojnie polsko –
bolszewickiej, zwanej Polskimi Termopilami, stoczonej tu
ze s³ynn¹ dywizj¹ „Czerwonych Kozaków”, wspieran¹ przez
brygadê bolszewickiej piechoty. Mia³a ona kluczowe znaczenie dla utrzymania ofensywy na froncie w Ma³opolsce
Wschodniej. Poœwiêcaj¹c swoje ¿ycie, niewielki oddzia³
Wojska Polskiego zatrzyma³ na wiele godzin nieprzyjaciela,
ratuj¹c przed rozbiciem sw¹ macierzyst¹ VIII Dywizjê
Piechoty oraz ukraiñsk¹ dywizjê kawalerii. Z poœród
obroñców s³awnego wzgórza 385 nie ocala³ nikt. Za swój
czyn bohaterowie otrzymali Krzy¿ Virtuti Militari. O bitwie
i póŸniejszych dziejach tego miejsca pisaliœmy w poprzednim numerze „Kuriera Galicyjskiego” (nr 16 z dnia 31
sierpnia 2009).

PODZIĘKOWANIE
Jako organizator uroczystoœci ku czci Polskich ¯o³nierzy, poleg³ych w Bitwie pod
Dytiatynem, chcia³bym z³o¿yæ
serdeczne podziêkowania za
udzia³ i wsparcie Panu Konsulowi Jackowi ¯urowi, Ojcu
Kustoszowi Grzegorzowi Cymbale, Ojcu Dariuszowi i Ojcu
Krzysztofowi – Franciszkanom
Bo³szowieckim, Panu kpt.
Eugeniuszowi Cydzikowi, Pani
Wies³awie Holik, Pani Renacie
Klêczañskiej, Panu Hryhorijowi Iwasyszynowi – Przewodnicz¹cemu Administracji
Halickiej, Przewodnicz¹cemu

Rady Dytiatyna Panu Stepanowi Habiakowi oraz szczególnie Polakom ze Stanis³awowa z Polskiego Towarzystwa
im. Karpiñskiego z Przewodnicz¹c¹ Pani¹ Wand¹ Ridosz,
którzy swoj¹ obecnoœci¹,
piêknym s³owem i œpiewem
uczcili Naszych Bohaterów.
Serdeczne podziêkowania za
ogromne wsparcie kierujê do
Redakcji Kuriera Galicyjskiego
z Panem Miros³awem Rowickim, Telewizji Polskiej z Panem
Adamem Sikorskim oraz portalu polityczni.pl z Pani¹ Mari¹ Biliñsk¹.
£¹czê wyrazy szacunku,
Szymon Hat³as
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70. rocznica wybuchu

POLSKA BROŃ WE WRZEŚNIU 1939 ROKU

KRZYSZTOF SZYMAÑSKI
Ocena uzbrojenia polskiej
armii w chwili agresji niemieckiej, po 70 latach pozwala
na obiektywne podejœcie do
tego tematu. Historycy oceniaj¹ stany liczebne armii,

akcje bojowe, ataki, obrony
i poszczególne bitwy. Z perspektywy lat mo¿na dokonywaæ
takich analiz. Ale wtedy, we
wrzeœniu, w obliczu wroga
ocena sytuacji by³a inna.
Ka¿dy ¿o³nierz ocenia³ swoje
po³o¿enie, a ka¿dy dowódca
stara³ siê, jak najlepiej wykonaæ swój obowi¹zek wobec
Ojczyzny. Czy polski ¿o³nierz
mia³ czym walczyæ? Czy polski
przemys³ zbrojeniowy produkowa³ dostateczn¹ iloœæ nowoczesnej broni? Przemys³ zbrojeniowy II RP mia³ potencja³ na
miarê m³odego pañstwa
polskiego. Nie móg³ on siê
równaæ, naturalnie, z przemys³em niemieckim, wspoma-

ganym przez swego sojusznika
– Rosjê Sowieck¹. Jednak
polska myœl techniczna i naukowa z tego okresu pracowa³a intensywnie nad obronnoœci¹ Kraju.
W okresie miêdzywojennym
uda³o siê stworzyæ i wyprodukowaæ najrozmaitsze egzemplarze uzbrojenia i broni,
ktore by³y póŸniej u¿ywane
w wojnie obronnej, we wrzeœniu
1939 roku. Niektóre z tych
dzie³ polskich konstruktorów
przedstawiê Pañstwu w tym
artykule.
Zaczniemy od broni „l¿ejszej” – karabinu przeciwpancernego wzór 35 (kb ppanc

wz.35). Karabin zosta³ opracowany pod kierunkiem Józefa Maroszka, w Fabryce
Karabinów w Warszawie i produkowany od 1938 roku.
Kaliber naboju 7,92 mm, ale
dziêki d³ugiej lufie i zwiêkszonej iloœci prochu pocisk
uzyskiwa³ prêdkoœæ 1275 m/s.
By³ to w³aœnie atut tej broni:
jej niska masa i du¿a prêdkoœæ
pocisku. Typ pocisku o³owianego pozwala³ na przebijanie
pancerza do 40 mm, co pozwala³o niszczyæ praktycznie
wszystkie czo³gi, produkowane

wtedy w Europie. Produkcja
tej broni by³a œciœle tajna, na
tyle, ¿e do oddzia³ów wprowadzono j¹ dopiero 15 lipca 1939
roku. Obs³uga karabinu by³a
na tyle prosta, ¿e mimo tak
krótkiego okresu wprowadzenia broni, wykorzystywano
j¹ bardzo skutecznie, praktycznie w czasie wszystkich
walk we wrzeœniu. Du¿a iloœæ
tej broni zosta³a przejêta przez
Wehrmacht i u¿ywana w
okresie póŸniejszym. Pewn¹
czêœæ karabinów eksportowano
do W³och i by³y u¿ywane w
Afryce. Rozwi¹zanie techniczne,
u¿yte w karabinie wykorzystali niemieccy i rosyjscy konstruktorzy tego rodzaju broni.

Broñ pancerna te¿ by³a w
Polsce produkowana w okresie
miêdzywojennym. By³a to
broñ, odbiegaj¹ca swoimi
parametrami od podobnej
niemieckiej i rosyjskiej produkcji. Na warunki polskie
jednak by³a to broñ, która przy
odpowiedniej modernizacji
mog³aby stanowiæ przeciwwagê uzbrojeniu przeciwników.
Od 1933 roku opracowywano prototyp czo³gu lekkiego.
Za podstawê wziêto czo³g
Vikers. In¿. A. Fabrykowski
opracowa³ konstrukcjê, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoœci polskiego przemys³u. Prototyp by³
gotowy ju¿ w sierpniu 1934

roku. By³ to pojazd opancerzony, z dwoma wie¿ami,
uzbrojony w dwa karabiny
maszynowe kal. 7,92 mm. Po
udanych próbach poligonowych ruszy³a produkcja. W
czasie prób przedstawiciele
szwedzkiej firmy Bofors zaproponowali zamontowaæ na czo³gu pojedyncz¹ wie¿ê z armat¹
kal. 37 mm. Opancerzenie
czo³gu wynosi³o od 17 mm na
p³ytach przednich, do 10 mm
– dna i góry. Jako napêd
wykorzystano 6-cylindrowy
silnik wysokoprê¿ny, o mocy
110 KM. Czo³g z ca³kowitym
uzbrojeniem i trzyosobow¹
za³og¹ rozwija³ prêdkoœæ maksymaln¹ 37 km/godz. Czo³g
otrzyma³ symbol 7 TP. W sierp-

sa¿enie kompanii czo³gów
i dywizji pancernych, w trakcie
walk we wrzeœniu 1939 roku.
By³y to, w tym czasie, konstrukcje ju¿ przestarza³e i nie

niu 1939 roku, na uzbrojeniu
by³o 139 takich maszyn.
Na uzbrojeniu polskiej
armii by³ te¿ czo³g rozpoznawczy TKS. Opracowanie
tego sprzêtu rozpoczêto w
1931 roku. Prototyp opracowali in¿. Habich i Trzeciak.
Czo³g mia³ lekkie uzbrojenie –
karabin maszynowy kal.7,92
mm, opancerzenie 4-10 mm,
za³oga – 2 osoby, silnik – 46
KM, prêdkoœæ - 45 km/godz.

wyposa¿one w samoloty polskiej konstrukcji. Wszystkie
by³y opracowane z pocz¹tków
lat 30. i w swoim czasie uchodzi³y za jedne z najlepszych
maszyn w Europie. Niestety,
czas i wrogowie nie stali na
miejscu.
Samolotami myœliwskimi,
na których polscy piloci dokonywali cudów w powietrzu
by³y myœliwce PLZ P-7 i jego
zmodernizowana wersja PLZ

Z czasem, pewn¹ iloœæ czo³gów
TKS zmodernizowano i uzbrojono w ciê¿ki karabin maszynowy kal. 20 mm. Ogó³em
wyprodukowano 248 tego
typu maszyn.
Oba te modele czo³gów
stanowi³y podstawowe wypo-

P-11c. By³y to maszyny opracowane przez utalentowanych konstruktorów Pu³awskiego i Jakimiuka, w latach
1931-34, o konstrukcji ca³kowicie metalowej. Przy szybkoœci
ponad 300 km/godz. i uzbrojeniu w dwa karabiny maszy-

spe³nia³y wymogów ówczesnej
wojny. 15 czo³gów rozpoznawczych zosta³o ewakuowanych na teren Wêgier i tam
przejêtych przez w³adze.
Lotnictwo polskie we wrzeœniu 1939 roku by³o ca³kowicie

nowe kal.7.92 mm, by³y w
1939 roku zbyt powolne i s³abo uzbrojone. Nadrabia³y za to
- nieprawdopodobn¹ zwrotnoœci¹.
W 1932 roku in¿ynier S.
Prauss skonstruowa³ lekki
bombowiec PLZ P-23 Karaœ.
Polski silnik gwiazdowy dawa³
mu niez³e osi¹gi – pu³ap 3650
m i szybkoœæ 319 km/godz.
By³ uzbrojony w trzy karabiny
maszynowe kal. 7.7 i 7,92 mm
i móg³ udŸwign¹æ 700 kg
bomb. Zadaniem Karasi by³o
ostrzeliwanie wojsk przeciwnika i bombardowanie jego
pozycji.
Bombowiec PLZ P37b £oœ
wszed³ do s³u¿by dopiero w
1938 roku i by³ najnowo-

czeœniejszym samolotem polskiego lotnictwa. Posiada³
lepsze parametry (szybkoœæ
i udŸwig bomb) ni¿ niemiecki
Henkell He-111. Projekt samolotu zosta³ opracowany przez
in¿. J. D¹browskiego. By³ to
samolot dwusilnikowy, wyposa¿ony w silniki gwiazdowe
daj¹ce mu prêdkoœæ oko³o 360
km/godz. i udŸwig maksymalny 2500 kg bomb. Zasiêg
operacyjny – 3000 km. Zosta³o wyprodukowanych oko³o
100 maszyn, ale udzia³ w
kampanii wrzeœniowej wziê³o
do 44 samolotów.
Z biegiem czasu, w drugiej
po³owie wrzeœnia 1939 roku
ciê¿ka sytuacja na froncie
ogranicza³a mo¿liwoœci bojowe
polskiego lotnictwa. Coraz
mniej maszyn by³o sprawnych, brakowa³o czêœci zamiennych, zawodzi³o zaopatrzenie, brakowa³o paliwa.
Lotnicy otrzymali rozkaz przelotu do Rumunii i tam oddania siê w rêce miejscowych
w³adz. Zosta³o tu internowanych 46 myœliwców P-7a,
P-11a i P-11c, 21 samolotów
P-23 Karas, 19 bombowców
P-37 £oœ oraz inne rozpoznawcze, ³¹cznikowe i szkoleniowe maszyny. Jednak przez
ca³y okres walk polskie niebo
nie pozostawa³o bezbronne.
Wed³ug polskich danych w
czasie kampanii wrzeœniowej
polskie lotnictwo zestrzeli³o
129 samolotów przeciwnika
przy stratach w³asnych 54
maszyn.
Ilustracje do artyku³u
zosta³y zaczerpniête
ze strony internetowej:
www.1939.pl
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WRZESIEŃ 1939 ROK
CZES£AWA CYDZIKOWA
Wrzesieñ 1939 rok. Ko³o
nas stali ¿o³nierze 76 pp z
Grodna. Widzê smuk³ego,
energicznego blondynka,
przypomina harcerza. Ma
sznur atlasowy, popielaty,
zawieszony na naramienniku, z trzema czerwonymi
paskami i wpuszczony do
górnej kieszonki munduru.
Taka to by³a wtedy moda, ¿e
wszystkie mia³yœmy pamiêtniki, wiêc i ja poprosi³am
¿o³nierza a¿eby wpisa³ siê do
mego pamiêtnika – na pami¹tkê.
Narysowa³ „blondynek”
konia z siod³em, grzebi¹cego
nog¹ ziemiê... (kreska œmia³a,
pewna – dobrze rysowa³).
Napisa³: „¯y³em, bo chcia³eœ,
umar³em, bo kaza³eœ, zbaw, bo
mo¿esz”. Podpisa³ siê – WoŸniak, a imienia nie pamiêtam.
(Sprawdziæ nie mogê, pamiêtnik zabrano w czasie
rewizji). Ten drugi ¿o³nierz,
którego prosi³am, a¿eby
zostawi³ po sobie wspomnienie
w pamiêtniku bardzo siê
zasmuci³... Nie umiem rysowaæ, jestem tylko wojskowym
krawcem”. – To œwietnie!
Narysuje mi pan wykrój munduru!” – Rozjaœni³a siê twarz
¿o³nierza i w pamiêtniku
mia³am piêknie narysowany
wykrój wojskowej kurtki.
Nadszed³ dzieñ 21 wrzeœnia.
Przybieg³ „blondynek”
i powiedzia³, ¿e wziêli do
niewoli bolszewika. Poszliœmy razem, chcia³am zobaczyæ, jak wygl¹da jeniec.
Nadziwiæ siê nie mog³am –
tak kolorowo ubrali ich na
wojnê? Po co? ¯eby by³ lepszy
cel? Spodnie jaskrawo niebieskie, czapka czerwona z niebieskim otokiem..., a p³aszcz?
Na dole nie obrêbiony, wisz¹
„frêdzle”. Nie wykoñczony, tak
siê œpieszyli? Co chwila
przybieg³ któryœ z naszych
¿o³nierzy. – Bo¿e, takim mamy
siê poddaæ? Bardzo mizernie
wygl¹da³ ten jeniec, mo¿e
g³odny? Przynios³am mu pó³litrowy garnuszek herbaty z
konfitur¹ i pajdê chleba,
posmarowan¹ smalcem ze
skwarkami. Nie chcia³ jeœæ,
coœ mówi³. Któryœ z ¿o³nierzy
zrozumia³, ¿e boi siê, powinniœmy spróbowaæ to, co mu
podajemy do zjedzenia. – Komuœ ty potrzebny, a¿eby ciebie
truæ” – powiedzia³ i „blondynek” ³ykn¹³ herbatê i ugryz³
kês chleba. Posili³ siê jeniec,
a ja smutna wróci³am do
domu. By³a mowa o poddaniu
siê, a mnie trudno by³o w to
uwierzyæ. 22 wrzeœnia, o godzinie 5 po po³udniu nadesz³o
kolorowe sowieckie wojsko.
Poszli nasi ¿o³nierze do niewoli... Na drodze, któr¹ szli,
le¿a³y czerwone paski, gwiazdki
i ten at³asowy, popielaty sznur
„blondynka”. Podnios³am
sznur – wisi w³aœnie przede
mn¹ na œcianie.
Rano 23 wrzeœnia, przybieg³a do mnie kole¿anka

W 70. ROCZNICĘ
AGRESJI SOWIECKIEJ
NA POLSKĘ
„Walki z Sowietami w 1939 roku obfitowa³y w symbole
bohaterskie, choæby obrona Grodna w dniach 20 – 21
wrzeœnia, kiedy m³odzie¿ szkolna butelkami z benzyn¹
niszczy³a czo³gi sowieckie.
Gdyby jednak, chodzi³o o wskazanie jednego obroñcy –
symbolu tamtej wojny, wymieni³bym ppor. Jana Bo³bota,
dowódcê plutonu, który poleg³ w walce z bolszewikami na
fortyfikacjach w rejonie Sarn 20 wrzenia 1939 roku”.

PIĄTE TERMOPILE
Krzysia Waldman, zamieszka³a na s¹siednim wzgórzu
– „ChodŸ Cesiu, na naszej
górze le¿¹ dwaj polegli oficerowie”. Pobieg³yœmy. Na
szczycie wzgórza, za antenowym masztem, le¿a³ na trawie
obrócony na wznak oficer. Na
mundurze, w okolicy serca,
plama krwi. Usta rozchylone,
niebieskie oczy spod pó³odkrytych powiek nieruchomo
patrzy³y w niebo. Krzysia
powiedzia³a, ¿e pierwszy zobaczy³ poleg³ego ich parobek (w
pobli¿u sta³a obora i stajnia).
Przyniós³ on do domu ksi¹¿eczkê wojskow¹ oficera, a pistolet, który le¿a³ obok i obr¹czkê
z³ot¹ wzi¹³ sobie. Obejrza³am
ksi¹¿eczkê wojskow¹: „Zygmunt
Andrzej Busowski, porucznik
76 pp” – Drugi jest na dole, za
domem Majzenhalterów” –
powiedzia³a Krzysia. Zesz³yœmy
w dó³ przez Krzysi park do
miejsca gdzie spoczywa³ drugi
oficer. Pod niskim, pó³metrowym murem, podtrzymuj¹cym szkarpê granicz¹c¹ z
podwórkiem parterowego
domku przy ul. Snopkowskiej
57 – du¿a plama krwi. Zw³oki
oficera zabrano do domu. Kula
ekrazytowa rozerwa³a ramiê.
W³aœciciele domu s³yszeli jêk,
ale bali siê wyjœæ. Zamknêli
drzwi, pogasili œwiat³a, – ulic¹
Snopkowsk¹ jechali do miasta
sowieci. Jak siê rozwidni³o –
wyszli. Oficer ju¿ nie ¿y³. Le¿a³
w ka³u¿y krwi, zdrowa rêka
spoczywa³a na oporowym
murku. Wróci³yœmy z Krzysi¹
po œladach krwi, które prowadzi³y pod górê w poprzek drogi,
wiod¹cej do domu robotniczego pracowników cegielni,
potem przez pó³torametrow¹
siatkê ogrodzenia sadu, obok
kilku rosn¹cych na stoku góry
jab³onek. Dalej na prze³aj, pod
strome wzgórze parku, niedaleko domu Krzysi. Serce mi siê
œcisnê³o – dlaczego ranny
schodzi³ stromo w dó³, a nie
poszed³ alej¹ w stronê domu?
Obesz³yœmy z Krzysi¹ ca³¹ ich
górê pola i debry, cegielniê
i brzozowy lasek... Przeszuka³yœmy wszystkie krzaki –
rannych i poleg³ych nie by³o.
Pochowano poruczników
Paszkowskiego i Busowskiego w parku Jordana
(¯elazna Woda). Pogrzebem
zaj¹³ siê starszy pan z brod¹ z

ulicy Snopkowskiej, (nazwiska
jego ju¿ nie pamiêtam). Czêsto
odwiedza³yœmy ich groby...
utkwi³a mi w pamiêci pierwsza wojenna Wigilia Bo¿ego
Narodzenia. Umówi³yœmy siê
z Krzysi¹ przed wieczerz¹ przy
grobach. Zap³onê³y lampiony
z naklejon¹ zielon¹ choink¹.
Modli³yœmy siê za nich, by³yœmy myœlami z ich osamotnionymi rodzinami... Krzysia
by³a za bogata a¿eby nadal
mieszkaæ we Lwowie. Wysiedlono j¹ i jej matkê. Spodziewa³a
siê tego, odda³a mi ksi¹¿eczkê
wojskow¹ por. Busowskiego,
jego zdjêcie rodzinne i notatki.
Minê³y wojenne burze. Po
ciê¿kich przejœciach wróciliœmy do domu. W szeœædziesi¹tych latach odes³a³am do
Warszawy ksi¹¿eczkê wojskow¹
por. Busowskiego. W miejscu
grobów obu oficerów by³y
wtedy dwa pod³u¿ne ledwie
widoczne wzniesienia. Obecnie
jest beton. Marzymy o tym, ¿e
oddadz¹ nam tê czêœæ cmentarza Obroñców Lwowa, która
jest pod asfaltow¹ drog¹ i za
ni¹. Mo¿na bêdzie wtedy
ekshumowaæ szcz¹tki oficerów na wolne pole Cmentarza
Orl¹t. I nie tylko ich. Ulica
Zielona usiana grobami. Pod
asfaltow¹ œcie¿k¹, obok schodków, spoczywa dwóch, po
drugiej stronie ulicy – jeden
¿o³nierz 76 pp. Za ogrodzeniem
zbiornika wodnego te¿ jest
grób... Obok starej wierzby,
której ju¿ nie ma, spoczywa
ich dziesiêciu. Po przeciwnej
stronie, za nie istniej¹cym ju¿
„czarnym krzy¿em” by³ te¿
¿o³nierski grób.
A ten polski ¿o³nierz, którego Niemcy rozstrzelali pod
œcian¹ sichowskiego koœció³ka?
– Jadê ulic¹ Zielon¹ i tylko
„wieczne odpoczywanie” odmawiam... Pamiêtam o nich. Co
roku we wrzeœniu i na Dzieñ
Zaduszny, podczas zbiorowej
Mszy œw. modlimy siê za poruczników Paszkowskiego i Busowskiego oraz wszystkich
poleg³ych ¿o³nierzy 76 p. piechoty z Grodna.
Autorka wspomnieñ –
pani Czes³awa Cydzikowa
ju¿ nie ¿yje. Jej wspomnienia przekaza³ naszej
redakcji jej m¹¿ Eugeniusz
Cydzik

Z Wikipedii:
Polskie Termopile –
nazwa nadawana CZTEREM
bitwom w historii Polski na
wzór bitwy w w¹wozie Termopile, znanej z bohaterskiej postawy Spartan:
1. Bitwie pod Wêgrowem
3 lutego 1863 w czasie Powstania Styczniowego, sta³a siê
natchnieniem dla francuskiego poety Augusta Barbier
do napisania wiersza Atak
pod Wêgrowem, gdzie porówna³ atak polskich kosynierów
na rosyjskie armaty do heroicznych walk staro¿ytnych
Spartan. Wkrótce okreœlenie
to obieg³o europejsk¹ opiniê
publiczn¹, przyczyniaj¹c siê
do wzbudzenia sympatii dla
walki Polaków. W 1904 Maria
Konopnicka napisa³a wiersz
Bój pod Wêgrowem.
2. Bitwie pod Zadwórzem
17 sierpnia 1920, gdzie batalion polskich wojsk, z³o¿ony
z ochotników spoœród lwowskiej
m³odzie¿y, zagrodzi³ drogê na
Lwów oddzia³om 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego.
Z 330 polskich ¿o³nierzy
poleg³o 318, kilkunastu rannych dosta³o siê do niewoli.
Dowódca batalionu kpt. Boles³aw Zaj¹czkowski, nazywany „polskim Leonidasem”,
pope³ni³ z kilkoma ¿o³nierzami
samobójstwo. Zw³oki piêciu

oficerów, które uda³o siê zidentyfikowaæ, pochowano na
cmentarzu Orl¹t we Lwowie,
pozostali spoczêli na miejscu
swej bohaterskiej œmierci,
gdzie zosta³ usypany kurhan
i umieszczona tablica pami¹tkowa z napisem: Orlêtom,
poleg³ym w dniu 17 sierpnia
1920 r. w walkach o ca³oœæ
ziem kresowych.
3. Bitwie pod Dytiatynem
16 wrzeœnia 1920. (patrz
poprzedni numer KG)
4. Obronie Wizny w
dniach 7-10 wrzeœnia 1939.
720 Polaków pod dowództwem
W³adys³awa Raginisa walczy³o
przeciw 42 200 ¿o³nierzom
niemieckim, 350 czo³gom, 457
moŸdzierzom, dzia³om i granatnikom i wsparciu powietrznemu Luftwaffe. Na jednego
Polaka przypad³o w przybli¿eniu szeœædziesiêciu Niemców.
Tylko kilkudziesiêciu polskich
¿o³nierzy dosta³o siê w niewolê
niemieck¹. Reszta zginê³a
walcz¹c do koñca, broni¹c
swej Ojczyzny. Dowódca
dope³ni³ z³o¿onej wczeœniej
przysiêgi, ¿e ¿ywy nie odda
bronionych pozycji. Po wydaniu rozkazu kapitulacji
ostatnim ocala³ym podw³adnym, sam pozosta³ na stanowisku dowodzenia i pope³ni³
samobójstwo, rozrywaj¹c siê
granatem.

Część I – Wtedy...
PPOR. JAN BOŁBOT –
BOHATER SPOD TYNNEGO
KRYSTYNA ADAMSKA
tekst i zdjêcia
1 wrzeœnia wracam myœlami w przesz³oœæ, tê sprzed
70. lat. Te¿ by³ pogodny
dzieñ. Myœlê o obroñcach,
szczególnie tych, którzy
polegli i czêsto do dziœ nie
maj¹ nawet mogi³. Spoczêli
tam, gdzie ginêli, miejsca ich
spoczynku s¹ wszêdzie,
tak¿e na ulicach Lwowa, wie
o nich najprawdopodobniej
mo¿e tylko kilka osób.
Zupe³nie przypadkowo
trafia mi do r¹k wycinek z
Naszego Dziennika z wrzeœnia 1998, roku z artyku³em

prof. Ryszarda Szaw³owskiego. Nie zauwa¿ony
kiedyœ, przele¿a³ do czasu,
kiedy zaczê³am bywaæ w
miejscach, gdzie walczy³
bohater tego artyku³u.
Mimo up³ywu lat bunkry
w okolicach Tynnego nadal
zadziwiaj¹ swoj¹ potêg¹.
Pewnie jednak ich obroñcy
– oficerowie i ¿o³nierze polscy – byli równie mocni duchem, jak ich betonowe
twierdze... Nie dane im jednak
by³o zwyciê¿yc wojny, nie
wygrali te¿ bitwy. Wygrali
jednak walkê o najwy¿sze
watroœci, przede wszystkim – o honor Polaka.
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Oto relacja prof. Ryszarda Szaw³owskiego:
Walki z Sowietami w 1939
roku obfitowa³y w symbole
bohaterskie, choæby obrona
Grodna w dniach 20 – 21 wrzeœnia, kiedy m³odzie¿ szkolna
butelkami z benzyn¹ niszczy³a
czo³gi sowieckie.
Gdyby jednak chodzi³o o
wskazanie jednego obroñcy –
symbolu tamtej wojny, wymieni³bym ppor. Jana Bo³bota, dowódcê plutonu, który
poleg³ w walce z bolszewikami
na fortyfikacjach w rejonie
Sarn 20 wrzenia 1939 roku.
Urodzi³ siê w Wilnie, w 1939
roku ukoñczy³ Wydzia³ Prawa
na KUL-u i ju¿ w sierpniu tego
tragicznego roku zosta³ zmobilizowany. Wys³ano go na liniê
Sosnkowskiego. By³a to linia
nowoczesnych ¿elbetonowych
fortyfikacji, zbudowancyh w
koñcu lat trzydziestych na
pó³nocnym Wo³yniu wzd³u¿
granicy sowieckiej, obsadzona
przez baony forteczne „Sarny”
i „Ma³yñsk”. Pluton, dowodzony
przez ppor. Bo³bota wchodzi³
w sk³ad 4 kompanii baonu
„Sarny”, dowodzonej przez
ówczesnego kapitana (póŸniej
majora) Emila Edmunda Markiewicza, który pozostawi³
obszern¹, spisan¹ w 1951 r.
w Anglii relacjê.
Ca³oœci¹ obrony w rejonie
Sarn kierowa³ ówczesny pu³kownik Nikodem Sulik, póŸniejszy genera³, dowódca V
Dywizji Strzelców Kresowych
w II Korpusie we W³oszech.
Czo³gi sowieckie pojawi³y
siê na przedpolu 4 kompanii
18 wrzeœnia w godzinach
wieczornych. O œwicie 19
wrzeœnia wraz z piechot¹
ruszy³y do natarcia. Zaczê³a
siê za¿arta obrona naszych
bunkrów.
Wspomina mjr Markiewicz:
ppor Bo³bot trzyma siê bohatersko. Pododcinek jego,
chocia¿ opanowany przez
nieprzyjaciela z zewn¹trz,
dziêki umiejêtnoœci walki
i woli walki uniemo¿liwia
nieprzyjacielowi przejœcie do
porz¹dku nad nim i ruszenie
w g³¹b naszego ugrupowania.
Patrole nieprzyjaciela, co prawda, panuj¹ ju¿ na naszym
zapleczu, lecz gros si³ jest
zwi¹zane walk¹ nie tylko w
Berdusze, ale wiêksza czêœæ
w Tynnem. Nieprzyjaciel nie
mo¿e pozostawiæ na swoim
zapleczu obroñców, gdy¿ zadanie jego mog³oby natrafiæ na
uderzenie z ty³u. Ppor Bo³bot
jeszcze kilkarotnie podaje mi
grozê swego po³o¿enia. Czuje,
¿e nieprzyjaciel „obk³ada” jego
obiekty materia³em ³atwopalnym, nie zwa¿aj¹c na ponoszone przy tym straty. Obliczy³,
¿e na jego bezpoœrednim
przedpolu – w granicach jego
widocznoœci – le¿y ponad 100
zabitych. Pomimo to uwa¿a, ¿e
sytuacja jego jest gorzej ni¿
krytyczna – ma te¿ poczucie,
¿e do wieczora nie doczeka.
Zapewnia mnie jednak¿e,
¿e bez wzglêdu na to, co by siê

mia³o staæ, bêdzie wykonywaæ
powierzone mu zadania. Duch
obroñców jest w tej tragicznej
sytuacji – wspania³y. Wojsko
walczy bohatersko i drogo
ka¿e p³aciæ sobie nieprzyjacielowi. (...) Wszyscy najodwa¿niejsi ju¿ nie ¿yj¹. Ostatnie
minuty przynios³y mu znowu
oœmiu zabitych oraz jeden
zniszczony ckm. Amunicja
jest faktycznie na wyczerpaniu. Rozumie, ¿e zaopatrzenie w tej sytuacji jest niemo¿liwe, ale z uwagi na to, ¿e
jest dowódc¹, melduje, ¿e wystarczy jej na 3-4 godziny
walki.
Po pewnym czasie ppror
Bo³bot po raz wtóry zwraca siê
z gor¹c¹ proœb¹ o przeciwnatarcie – co mu wtedy przyrzekam – twierdz¹c, ¿e zostanie to zrealizowane, gdy tylko
odwód nadejdzie. Walczy do
koñca z t¹ œwiadomoœci¹, ¿e
bijemy siê w zwi¹zku taktycznym – co mnie mo¿e
dzisiaj najbardziej boli, gdy¿
w tej sytuacji, prócz dobrego
s³owa, otuchy, niczego zrobiæ
nie by³em w stanie”. Nastêpne
wiadomoœci z plutonu Tynne
docieraj¹ do kpt Markiewicza
wieczorem: „Schy³ek dnia
19.IX. 1939 – godzina ko³o 20tej – stwarza silniejszy ruch
nieprzyjaciela. Pod wp³ywem
dogodnych warunków – ciemna noc, opary bardzo silne –
nieprzyjaciel postanawia –
prawdopodobnie – prze³amaæ
opór obroñców Tynnego w sposób podstêpny. Na dobre rozpoczyna siê barykadowanie
szczelin, przez nawo¿enie materia³u chroni¹cego od ra¿enia
pocisków. Obroñcy przeczuwaj¹,
¿e powstanie takiej barykady
przed samym wylotem lufy w
zasadzie likwiduje ich wysi³ek
obrony odcinka – prowadz¹
bardzo intensywny ogieñ,
zadaj¹c przez to wielkie straty
oblegaj¹cym. Ogieñ ten powoduje, ¿e nieprzyjaciel bardzo
starannie os³ania pracuj¹cych, przykrywaj¹c ich ogniem z dzia³ek czo³gów, trafiaj¹c bardzo czêsto w szczeliny i zadaj¹c naszym ludziom
du¿e straty”.
Dalsza rozmowa z dowódc¹
plutonu Tynne, prawdopodobnie, gdzieœ ko³o godziny
4.00 dnia 20.IX: „Ppor Bo³bot
(...) oœwiadczy³ mi, ¿e nowych
wiadomoœci o nieprzyjacielu
nie podaj¹, gdy¿ ca³e Tynne roi
sie od niego. Ma przeczucie, ¿e
nie doczeka momentu, kiedy
nadejdzie pomoc, gdzy¿ chwile
jego s¹ policzone. Nieprzyjaciel bowiem, zapali³ materia³y,
którymi poprzednio ob³o¿y³
obiekt, papa pali siê bardzo
szybko i wytwarza dym bardzo
gryz¹cy, który wdziera siê do
wewn¹trz. Pragn¹³by, a¿eby
pomoc by³a jak najszybsza. Bo
gdy eksploduje któraœ z beczek
– pradopodobnie wype³niona
benzyn¹, wie, ¿e zostan¹ ¿ywcem pogrzebani. W chwili
obecnej za³oga walczy z na³o¿onymi maskami, lecz wszyscy
skar¿¹ siê, ¿e poch³aniacze

przepuszczaj¹ dym i maski nic
nie pomagaj¹. Oœwiadczam, ¿e
nale¿y natychmiast na³o¿yæ
na poch³aniacze zwil¿one
chustki do nosa i nie przerywaæ walki pod ¿adnym warunkiem”.
Wreszcie ostatnia rozmowa,
mo¿e gdzieœ przed godzin¹
5.00 dnia 20.IX: „(...) otrzyma³em nagl¹cy telefon z Tynnego. Ppor Bo³bot melduje, ¿e
przed chwil¹ nast¹pi³ wybuch w s¹siednim obiekcie
i na w³asne oczy widzia³, jak
nieprzyjaciel wdar³ siê do
wewn¹trz. Chocia¿ jego obserwacja jest bardzo utrudniona, gdy¿ ca³y rejon jest w
gêstym, czarnym dymie,
wszystkimi mo¿liwymi œrodkami przyszed³ na pomoc
s¹siadowi – lecz pomoc ta
by³a bezskuteczna. Ckm-y,
prowadz¹c ogieñ ci¹g³y –
jedynie w kierunku, a nie do
celu, nie mog³y skupiæ swego
ognia przed obiektem zagro¿onym z powodu bardzo uci¹¿liwego sposobu prowadzenia
ognia (ludzie dusz¹ siê ju¿),
jak z powodu barykad, na
których gros pocisków ginie.
W czasie rozmowy zwraca
siê do mnie z ostatni¹ proœb¹.
Oswiadcza mi, ¿e jest 6 miesiêcy po œlubie i jego ¿ona
mieszka w Lublinie – poda³ mi
jej adres. Prosi³ mnie bardzo,
a¿ebym po szczêœliwym wydostaniu siê z walki da³ znaæ
jego ¿onie, ¿e je¿eli mia³by
zgin¹æ, niech wie o tym, ¿e do
ostatniej chwili myœl¹c o OjczyŸnie, myœla³ równie¿ o niej.
(...) Nie mog³em ju¿ dokoñczyæ
zdania, gdy¿ w s³uchawce us³ysza³em suchy trzask i stwierdzi³em, ¿e ³¹cznoœci miêdzy
nami nie ma. Obiekt ppor
Bo³bota wraz z ca³¹ obs³ug¹
zgin¹³ – zosta³o uduszonych,
a mo¿e i spalonych 2 oficerów
i 49 ¿o³nierzy”
Tak skoñczy³a siê bohaterska walka ppor Bo³bota
i jego podkomendnych. Wniosek jego dowódcy o odznaczenie go Krzy¿em Virtuti Militari, z³o¿ony przez mjr Markiewicza genera³owi Sulikowi
w Forli we W³oszech, prawdopodobnie gdzieœ w po³owie
roku 1945, najpierw w formie
ustnej, na piœmie dopiero w
1951 r., przele¿a³ kilkadziesi¹t
lat w Londynie. Dopiero w
drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych, po mojej interwencji
u ówczesnego prezydenta RP
na UchodŸctwie Kazimierza
Sabbata, uda³o siê tê sprawê
za³atwiæ. Jednak to nie wystarcza. Uwa¿am, ¿e pamiêæ
ppor. Jana Bo³bota powinna
byæ traktowana w Polsce z podobn¹ czci¹, jak pamiêæ kpt.
W³adys³awa Raginisa, który
bohatersko walczy³ z Niemcami na fortyfikacjach pod
Wizn¹ w rejonie £om¿y w
dniach 8-10 wrzeœnia 1939
roku. Ale o nim – bo walczy³
przeciw Niemcom – wolno by³o
mówiæ”.
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Część II – Dzisiaj...

BEZDROŻA
WOŁYNIA

Cmentarz w Bohuszach, na Wo³yniu
Brukowane drogi... Nie jest
to jednak bruk równy, g³adki
jak na ulicach miasta, tylko
prawdziwe kocie ³by, po których da sie jeŸdziæ tylko albo
bardzo wolniutko, albo bardzo
szybko... Drogi te biegn¹ przez
piachy, przy drogach rosn¹
strzeliste sosny i delikatne
brzozy, œciel¹ siê wrzosowiska,
hen po horyzont ciagn¹ siê
³¹ki, poprzecinane szeroko
rozlanymi rzekami, a gdzie
niegdzie rozpoœcieraj¹ siê
niedostêpne bagniska.
W ka¿dej wsi malowane na
niebiesko przydro¿ne krzy¿e,
przystrojone wst¹¿kami, niebieskie, najczêœciej drewniane
chaty, schowane wœród sadów,
kwiaty przy niebieskich p³otach, a na pagórkach bajecznie
kolorowe miejscowe cmentarze.
Na ka¿dej mogile jest kolorowy
wieniec lub bukiet ze sztucznych kwiatów, a pomalowane
na niebiesko krzy¿e s¹ owiniête w haftowane rêczniki
i wygl¹daj¹, jak laleczki. Nie
ma w tych cmentarzach nawet cienia smutku, s¹ one tak
urocze, ¿e wrêcz weso³e.
Rzadko w te piêkne strony
zagl¹daj¹ przyjezdni, a warto!
W tak piêknej scenerii osta³y
siê jeszcze wspania³e zamki,
niegdyœ siedziby najs³ynniejszych polskich rodów, s¹ te¿
pa³ace oraz fundowane przez
te rody koœcio³y. Nie spodziewajmy siê jednak zachowanych wnêtrz... Na naszych
terenach nie ocalala ¿adna
rezydencja - jedne zosta³y zniszczone w czasie rewolucji bolszewickiej, a te, które przed
drug¹ wojn¹ œwiatow¹ by³y na
terenach Polski, przesta³y istnieæ dwadzieœcia lat póŸniej.
Klewañ, rodowa siedziba
Czartoryskich, le¿y przy g³ównej trasie, wiod¹cej z £ucka do
Równego. Trudno nie zauwa¿yæ monumentalnej bry³y
koœcio³a – sanktuarium Matki
Boskiej Klewañskiej. Naprzeciw koœcio³a, po drugiej stronie
drogi, osta³ sie zamek, scho-

wany w kêpie drzew. Do zamku prowadzi w¹ski, ale bardzo
wysoki most – niegdyœ zwodzony. Warto zejœæ w¹wozem
a¿ pod most, by zobaczyæ
wysokie murowane przês³a,
które wci¹¿ stoj¹ nienaruszone, mimo, ¿e zamek jest
niemal¿e w ruinie. Zabudowania zamku stoj¹ wprawdzie,
ale kuriozalnie wygladaj¹
resztki sowieckich kafelków
na murach zamku – pozostaloœæ po czasach, gdy w zamku
mieœci³a siê sowiecka szko³a...
Glazurowane, ³azienkowe kafelki sa wszechobecne, pokrywaj¹ œciany zamku, nawet
w przejeŸdzie bramnym, a tak
bardzo nie pasuj¹ do dostojeñstwa wiekowych murów.
O³yka – klejnot Wo³ynia po³o¿ona jest w piêknej okolicy,
kilkanaœcie kilometrów na
po³udnie od tej samej g³ównej
drogi. To jedna z najwa¿niejszych rezydencji Radziwi³³ów,
chyba najlepiej zachowana na
naszych terenach. Zwodzony
niegdyœ most prowadzi na
rozleg³y dziedziniec, otoczony
czworobokiem zabudowañ
zamkowych. Brakuje tylko
wytwornie ubranych dam,
panów w kontuszach, koni,
powozów... 70 lat temu zosta³a
zniszczona ca³a epoka, kultura, ca³a warstwa spoleczna,
która przez wieki by³a motorem
rozwoju tej piêknej ziemi. W
zamku mieœci siê dziœ szpital
dla umys³owo chorych. Nie
jest to obiekt zamkniety, mo¿na
bez przeszkód wejœæ na dziedziniec, porozgl¹dac siê, poszukaæ œladów dawnej œwietnoœci. Ilekroæ tu jestem, zawsze
obserwujê wrêcz karykaturaln¹
scenê. Panowie w szpitalnych
pi¿amach, prowadzeni przez
pielêgniarki, potulnie nios¹
emaliowane wiadra z jedzeniem dla pacjentow – pewnie
z jakiejœ kuchni. Niemniej
zaskakuj¹co wygladaj¹ na
dziedziñcu zamkowym pote¿ne sterty wêgla, zgromadzone
na opa³ i le¿¹ce sobie zwyczaj-
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nie pod go³ym niebem, a na
tych stertach – wyleguj¹ce siê
bezpañskie psy...
W Hubkowie niewiele osta³o siê z zamku. Wysoko,
chyba z piêædziesi¹t metrów
nad lustrem S³uczy, na stromym brzegu, stercz¹ ku niebu
resztki murów. Dojœcia do
ruin broni... pies, który zawsze
wyskakuje na scie¿kê z przyleg³ego obejœcia i wcale nie na
¿arty ujada i nawet usi³uje
atakowaæ – jak prawdziwy
stra¿nik.
Najbardziej tajemnicza
jest ogromna twierdza rosyjska w Tarakanowie, pod Dub-

Czerwonej sta³a Polska...
Zachodni, polski brzeg S³uczy
jest wy¿szy, brzeg wschodni –
p³aski. Spiêtrzona woda mia³a
zatopiæ wschodni brzeg, a rozlewiska chroni³yby linie bunkrów przed bezpoœrednim atakiem. Obydwa jazy w okolicy
Tynnego s¹ dziœ po wschodniej stronie rzeki, bo S³ucz
zmieni³a koryto. Zachowaly siê
jednak bardzo dobrze – zostaly
jeszcze metalowe prowadnice,
slu¿¹ce do opuszczania przegród. Beton jest „jak nowy”.
Ma³o tego – przetrwa³y starannie ociosane pale drewniane,
równiusienko wbite jeden przy

podoficerska i oficerska,
centrala radiowa, sk³ad
smarów... Od szaroœci betonu
wyraŸnie odbija ceglasty kolor
farby. Idziemy przez puste
korytarze, wchodzimy do
pomieszczeñ i cieszymy siê
z ka¿dego odnalezionego
œladu.
Z wnêtrza bunkru wychodzimy przez w³az na dach,
podziwiamy piêkn¹ panoramê
okolicy. Wokó³ z³oci siê przenica, roœnie len, przy ¿niwach
uwijaj¹ siê ludzie. Zagadniêci,
chêtnie wspominaj¹ czasy

budowy umocnieñ, pamiêtaja
¿o³nierzy polskich, bardzo
przyjaŸnie nastawionych do
ludnoœci miejscowej. Czas
budowy umocnieñ, a potem
okres, kiedy KOP trwa³ tu na
posterunku, wspominaj¹ jako
najlepszy okres w swoim
¿yciu. Chêtnie wracaj¹ do
wspomnieñ z czasów przedwojennych, gdy po ich wsiach
uwijali sie polscy ¿o³nierze –
czêstowali dzieci czekolad¹,
pomagali ludziom, jak tylko
mogli, doprowadzili do wsi
pr¹d. Byli dobrodziejami tych

ziem, a do tego byli tacy szarmanccy i tak piêknie wygl¹dali... Ogl¹damy zdjêcia z
przed wojny, s³uchamy wspomnieñ. Jest w nich wiele ciep³a
i nostalgii, ale te¿ pamiêæ
groŸnych dni wojny – zaciêtych walk i ofiar, jest gorycz
wrzeœniowej klêski i egzekucji sowieckich, dokonywanych na polskich ¿o³nierzach.
Mieszkañcy wsi pamiêtaj¹
miejsca spoczynku ¿o³nierzy
wrzeœnia. Po zajêciu Wo³ynia, Sowieci dok³adnie badali zdobyte bunkry. Próbowali znaleŸæ wœród miejscowych kogoœ, kto pomaga³ przy
budowie umocnieñ – za
wszelk¹ cenê chcieli poznaæ
tajemnicê tak mocnego
betonu oraz sposób budowy.

Ocala³y bunkier sztabowy

Jaz „Tynne”

Zburzony bunkier na £ysej
Górze

Napis „smary”
nem, gdzie rozegra³ siê te¿
jeden z epizodów walk polskiego ¿o³nierza z bolszewikami w roku 1920. Mo¿na
przejœæ tu¿ obok murów
twierdzy, min¹æ wejœcie i nie
znaleŸæ tej warowni. Mo¿na
niesopdziewanie natrafiæ
wœród zaroœli na wybetonowane stanowisko karabinu
maszynowego. Mimo du¿ych
zniszczeñ twierdza wci¹¿ jest
potê¿na, a penetrowanie
pomieszczeñ nie jest bezpieczne – kr¹¿y wiele opowieœci o pu³apkach, o niezbadanych korytarzach, tym
bardziej, ¿e mury s¹ bardzo
zniszczone, strasz¹ pozbawione zewnêtrznej œciany
pomieszczenia koszar, gdzie
widaæ jeszcze kolor œcian, ale
w szczelinach murów ju¿
szaleje roœlinnoœæ.
Zwiedzamy i inne twierdze
– zachowa³y sie umocnienia
polskiej linii obronnej na
S³uczy – bunkry, jazy, nasypy
kolejowe, fundamenty budowli. Najbardziej znany jest
jaz Przekora, po³o¿ony wœród
lasów, kilka kilometrów na
po³udnie od Tynnego. Jazów
by³o kilka, a s³u¿y³y one do
spiêtrznania wody w S³uczy,
w razie zbli¿aj¹cego siê niebezpieczeñstwa, a tym niebezpieczenstwem mia³ byæ spodziewany atak ze wschodu
– z ZSRR. Komunizm powinien
by³ zostaæ podarowany ca³emu
œwiatu, a na drodze Armii

drugim i chroni¹ce niegdyœ
krawêdŸ betonowej przegrody
przed rozmywaniem. W filarach jazów s¹ zabetonowane
rury, stercz¹ te¿ metalowe
uchwyty, pozosta³e po mocowaniach mechanizmów.
Wiêkszoœæ bunkrów, nale¿¹cych do odcinka „Tynne”
zosta³a zniszczona przez
sowietów. Pote¿ne betonowe
p³yty zdeformowane s¹ przez
wybuchy, prêty zbrojeñ s¹
powykrêcane, wypiêtrzone
bry³y betonu stercz¹ ku niebu,
przypominaj¹c o rozpaczliwych zmaganiach sprzed lat
siedemdziesiêciu.
Bunkier na £ysej Górze
przy jazie „Przekora” jest tu¿
przy ostatniej stacji bocznicy
kolejowej. Góra nie jest dziœ
³ysa, porasta j¹ las – m³ode,
powojenne sosny – cienkie
i proste. Gdzieniegdzie jednak trafia sie stara, powykrêcana sosna, pewnie wiele
pamiêta, mo¿e te¿ kiedyœ
os³oni³a swym pniem polskiego
¿o³nierza... Nie wszystkie
bunkry zosta³y jednak zniszczone. Znajdujemy dwa
ocala³e bunkry – jeden zwyk³y,
bojowy, a drugi rozbudowany,
z punktem dowodzenia. Nie
ma w nich ju¿ wyposa¿enia
czy mebli, ale wiele tu jeszcze
mo¿na znaleŸæ: mocowania
dzia³a, rury na przewody
elektryczne, drabinki. Najwiêksze wra¿enie robi¹
napisy. Izba bojowa, izba

Centrala telefoniczna

Izba podoficerska

Izba oficerska

Pami¹tkowa tablica umieszczona przez harcerzy

Ekspedycje sowieckie penetrowa³y polskie bunkry, rozbijaly je, a nastepnie czeœci
rozbitych bunkrów wioz³y na
stacjê do pobliskich Niemowicz, by przerzuciæ je na
zachód, na nowo wytyczon¹
granicê na Sanie... W rozmowach przewijaj¹ sie te¿ jakby dla kontrastu – wspomienia o innych, ma³o przyjaznych dla ludnoœci ¿o³nierzach, których niektórzy
uwa¿aæ chc¹ za bohaterów.
12 lipca 2009 roku odbyla
sie w Tynnym znamienna,
aczkolwiek kameralna uroczystoœæ – na dwu bunkrach
zosta³y wmurowane i poœwiêcone tablice pami¹tkowe. Byæ mo¿e odmówiona
zosta³a w tym dniu pierwsza
od tamtych tragicznych
wydarzeñ z drugiej po³owy
wrzeœnia 1939 roku uroczysta modlitwa za dusze
poleg³ych obroñców... W 70.
rocznicê wojny obronnej,
w okolicy Tynnego rozbili
obóz harcerze i harcerki
Hufca „Wo³yñ” Harcerstwa
Polskiego na Ukrainie oraz
chor¹gwi Zachodniopomorskiej ZHR. Wêdrowali po
okolicy – zwiedzali kolejne
bunkry, przemierzali d³ugie
kilometry wzd³u¿ S³uczy,
s³uchali wspomnieñ miejscowych mieszkañców. Oni to
w³aœnie ufundowali i wmurowali wspomniane tablice...
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Ze Lwowa do Odessy

POWIĄZANIA KULTURALNE D. STOLICY
GALICJI Z D. STOLICĄ POŁUDNIOWEJ ROSJI
MICHA£ PIEKARSKI
Minê³o lato. Wspominamy
wakacje, urlopy. Byæ mo¿e
ktoœ je spêdzi³ nad Morzem
Czarnym. Przewa¿nie jedynym celem takiej podró¿y
jest Krym, dlatego zdecydowanie rzadziej odwiedzamy
Odessê, nie zdaj¹c sobie
sprawy, jak ciekawym jest
ona miastem. A przecie¿
codziennie ze Lwowa odje¿d¿a tam poci¹g...
Wybra³em siê tam po raz
pierwszy dopiero w czerwcu
tego roku. Tak naprawdê,
przed wyjazdem nie mia³em
wiêkszych skojarzeñ z tym
miastem poza „Opowiadaniami Odeskimi” Izaaka
Babla, oraz w¹tkami z ¿yciorysów Aleksandra Puszkina
i Adama Mickiewicza.
Odessa, choæ nie ma d³ugiej historii, to w jej karty
wpisuje siê szereg wybitnych
postaci œwiata kultury. Miasto
za³o¿ono w 1794 r. po ostatecznym przy³¹czeniu pó³nocnego wybrze¿a Morza Czarnego
do imperium rosyjskiego. Ju¿
od samego pocz¹tku Odessa
rozwija³a siê bardzo szybko
(tak, jak Petersburg) dziêki
silnym subwencjom pañstwowym oraz handlowi zbo¿em.
O jej szybkim rozwoju œwiadczy fakt, ¿e teatr operowy
zainaugurowa³ tam swoj¹
dzia³alnoœæ ju¿ w 1810 r., a zatem w szesnaœcie lat od za³o¿enia miasta! W koñcu XIX w.
Odessa by³a ju¿ czwartym, co
do swej rangi miastem wchodz¹cym w sk³ad imperium
rosyjskiego po Petersburgu,
Moskwie i Warszawie. Odessê
nazywano: „Ma³ym Pary¿em”,
„Drugim Petersburgiem”, „Z³otym Miastem”, „Stolic¹ Po³udniowej Rosji”, „Ma³¹ Wenecj¹”,
„Ma³ym Wiedniem”, lub „Królow¹ Morza Czarnego”. Te górnolotne sformu³owania œwiadcz¹
nie tylko o piêknie wizualnym
miasta, ale tak¿e o witalnoœci
jej intelektualnego i kulturalnego ¿ycia.
Wg³êbiaj¹c siê w historiê
¿ycia kulturalnego Odessy,
uwagê moj¹ zwróci³y liczne
powi¹zania ówczesnej stolicy
Po³udniowej Rosji ze stolic¹
ówczesnej Galicji. Wydawaæ by
siê w pierwszej chwili mog³o,
¿e dwa, tak odlegle po³o¿one
od siebie miasta, pozostaj¹ce
w granicach ró¿nych mocarstw
(Austrii i Rosji) nie mia³y ze
sob¹ nic wspólnego. Powi¹zania
te istnia³y ju¿ jednak niemal
od samego pocz¹tku.
Scena polska
nad Morzem Czarnym
Ju¿ na samym pocz¹tku
XIX w. do Odessy zawita³ Jan
Nepomucen Kamiñski, znany
póŸniej jako wieloletni dyrek-

Karol Lipiñski
teatru w³oskiego. W póŸniejszym czasie z Braunem Kamiñskim przez wiele lat wspó³pracowa³ w teatrze lwowskim.

Opera w Odessie

Jan Nepomucen Kamiñski
tor sceny polskiej we Lwowie,
nale¿¹cy zarazem do grona
najbardziej zas³u¿onych osób
dla historii polskiego teatru.
Zespó³ teatralny Kamiñskiego
po pocz¹tkowym okresie,
spêdzonym we Lwowie, na
prze³omie XVIII/XIX w., z przyczyn politycznych musia³ w
latach 1803–1809 wystêpowaæ poza stolic¹ Galicji. Odbywa³ pocz¹tkowo tournee po
ró¿nych miejscowoœciach,
gdzie móg³ liczyæ na polsk¹
publicznoœæ. Nad Morze Czarne
przyby³ dziêki uprzejmoœci
ksiêcia Richelieu, ówczesnego
gubernatora Odessy. Zespó³
Kamiñskiego zatrzyma³ siê
tam na kilka lat. O pobycie
Kamiñskiego w Odessie pisano w prasie lwowskiej (w
cytatach zachowano oryginaln¹ sk³adniê z pocz¹tku
XIX w.). „Kiedy jeszcze Richelieu by³ gubernatorem Odessy,
przyjecha³ w r. 1805 z Kamieñca do tego miasta p. Kamiñski, gdzie na ¿¹danie
ksi¹¿êcia Richelieu posiadaj¹cego dok³adnie jêzyk polski,
a nawet nim nale¿ycie prawie
jak rodowitym mówi¹cego,
wraz z p. Lipiñskim (prawdopodobnie chodzi tu o Józefa

Lipiñskiego, ur. 1764 gub.
Kijowska, zm. 1828 Warszawa,
dzia³acza oœwiatowego i krytyka teatralnego, póŸniejszego
prezesa Dyrekcji Rz¹dowej
Teatru Narodowego w Warszawie), towarzyszem podró¿y,
goœcinne odegrawszy role, z
powszechnym od publicznoœci
przyjêty oklaskiem i zupe³nie
przytomnego tej reprezentacji
ksi¹¿êcia Richelieu pozyskawszy ukontentowanie, zosta³
przez niego wezwanym, a¿eby
z ca³¹ swoj¹ trup¹ podówczas
w Kamieñcu bawi¹c¹ do Odessy zjecha³. […] Wtenczas to
przedsiêwzi¹³ ks. Richelieu
dla towarzystwa p. Kamiñskiego; co tak¿e i w rosyjskim
jêzyku rozmaite grywa³o
sztuki, w których p. Hankiewicz szczególne obiera³ zwykle
oklaski, nowy wybudowaæ
teatr i tak tedy rozpoczêto tê
piêkn¹ budowê – lecz w roku
1809 têskni¹c p. Kamiñski za
rodzinn¹ ziemi¹, mimo przeciwne nalegania ks. Richelieu,
w³aœnie podówczas porzuci³
Odessê, kiedy nowy dla niego
skoñczono teatr”. Jak widaæ
ju¿ w pierwszym dziesiêcioleciu XIX w. Kamiñski móg³
liczyæ nad Morzem Czarnym
na polsk¹ publicznoœæ, jednak dla pozosta³ej czêœci
widzów jego zespó³ grywa³
tak¿e w jêzyku rosyjskim.
W 1809 r. we Lwowie pojawi³y siê (na krótko) polskie
oddzia³y, przyby³e z Ksiêstwa
Warszawskiego odsuwaj¹c na
pewien czas w³adzê austriack¹,
dziêki czemu Kamiñski móg³
znów dawaæ tu przedstawienia. W Odessie J.N. Kamiñski
zapozna³ siê z Augustynem
Tomaszem Braunem, który
zatrudniony by³ tam w latach
1806-1809 jako koncertmistrz

Odeski epizod
Karola Lipiñskiego
W Odessie koncertowa³
Karol Lipiñski, jeden z najwybitniejszych œwiatowych
skrzypków. Przyjecha³ tam
jako powszechnie ju¿ znany
wirtuoz. Swoj¹ karierê rozpocz¹³ we Lwowie w 1810 r. jako
skrzypek w orkiestrze teatralnej w, a w dziewiêtnaœcie
lat póŸniej, w 1829 r. wzi¹³
w Warszawie udzia³ w s³ynnym
muzycznym „pojedynku” z Niccolò Paganinim. Do Odessy
Lipiñski zawita³ w 1837 r. po
trzech koncertach, danych we
Lwowie. Pomimo dwukrotnie
podwy¿szonych cen biletów
nap³yw s³uchaczy by³ ogromny.
W „Gazecie Odeskiej” o jego
dwóch koncertach pisano, ¿e
„nie pamiêtaj¹, a¿eby kiedy
koncert jaki by³ tak licznie
odwiedzonym”. Podczas tej
wyprawy na zaproszenie swego
znajomego, rosyjskiego genera³a Iwana Witta (ten z kolei
by³ znajomym Adama Mickiewicza), Lipiñski wyst¹pi³ w Wozniesiensku dla Aleksandry
Fiodorowny, ¿ony Miko³aja I,
za co zosta³ przez carow¹
sowicie wynagrodzony.
Lwowskie primadonny
operowe na scenie odeskiej
Publicznoœæ Petersburga,
Moskwy i Odessy mia³a wielokrotnie sposobnoœæ us³yszeæ
w³oskie zespo³y operowe, posiadaj¹ce nieporównywalnie
z innymi (rosyjskimi, francuskimi lub niemieckimi)
wiêcej wybitnych wokalistów,
którzy wystêpowali w operach
oraz dawali popisy solowe.
Jednak jak siê okazuje, tzw.
œpiewacy w³oscy nie zawsze
pochodzili z Italii, co odnotowano w czasopiœmie „Echo
Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” z 1891 r. „Opera w³oska
mo¿e najwiêcej z pocz¹tku
ucierpia³a i odczu³a kryzys.
Lecz energiczny dyrektor i antreprener Sietow nie da³ za
wygran¹, i potrafi³ ockn¹æ

publicznoœæ zaanga¿owaniem
dwóch w³oskich œpiewaczek, o
których bli¿sze szczegó³y,
s¹dzê, ¿e nie bêd¹ obojêtne dla
Echa. Otó¿ owe dwie w³oskie
primadonny, które œwiêc¹
tryumfy w Odessie i wyratowa³y interesa dyrektora
w³oskiej opery s¹ panie: Teresa Arklowa i Mira Hellerówna. Nie potrzebujê chyba
dodawaæ, ¿e obie posiadaj¹
tylko w³oskie g³osy; a jako
Polki, uzupe³niaj¹ dru¿ynê
naszych artystów, która zbiera
zas³u¿one laury na zagranicznych scenach”.
Wspomnianymi „W³oszkami” by³y dwie znane primadonny lwowskie. Obydwie
debiutowa³y wczeœniej na
scenie teatru skarbkowskiego.
Warto wspomnieæ, ¿e Teresa
Arklowa „podoba³a siê równie¿ niezmiernie jako Rachel”
w operze ¯ydówka (La Juive)
Fromentala Halévy‘ego. Wydaje siê, ¿e ze wzglêdu na
liczn¹ w Z³otym Mieœcie spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹ opera ta
musia³a byæ szeroko komentowana.
W teatrze operowym w
Odessie, w sezonie 1896/1897 r.
wyst¹pi³a kilka razy Salomea
Kruszelnicka, wybitna ukraiñska œpiewaczka, pochodz¹ca
z okolic Tarnopola, znana
solistka opery lwowskiej.
Tak¿e Kruszelnicka w Odessie
wyst¹pi³a w ¯ydówce Fromentala Halévyego. W odeskiej gazecie „Odeski Telegraf”
relacjonowano: „Artystka nie
zwa¿aj¹c na to, ¿e przysz³o jej
œpiewaæ przez trzy wieczory
pod rz¹d, pokaza³a siebie jako
sprawn¹ dramatyczn¹ œpiewaczkê z ogniem, który elektryzuje i zachwyca publicznoœæ
[…] Gra pani Kruszelnickiej
[…] œwiadczy³a o tym, ¿e talent
sceniczny artystki nie ustêpuje jej nadzwyczajnemu
g³osowi”. Jak widaæ ¯ydówka
w Odessie wci¹¿ nie traci³a na
popularnoœci. Sukces Salomei
Kruszelnickiej na deskach
opery odeskiej zosta³ zwieñczony jej benefisem (3 marca
1897 r.), podczas którego
wyst¹pi³a w partii Desdemony
w Otellu Giuseppe Verdiego.
W gazetach pisano, ¿e owacjom nie by³o koñca, a artystkê
zasypano kwiatami i podarunkami.
W 1904 r. w operze odeskiej
œpiewa³a s³ynna Janina Korolewicz-Waydowa, równie¿ znana
primadonna opery lwowskiej,
która wystêpowa³a tam wraz
z zespo³em w³oskim, z Titt¹ Ruff¹
na czele. Wybitna polska œpiewaczka w Odessie sta³a siê
szybko ulubienic¹ publicznoœci. W swoich wspomnieniach Janina Korolewicz w
samych superlatywach pisa³a
o kunszcie wokalnym Tity
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Ruffy, jej scenicznym partnerze. Nic w tym dziwnego,
bowiem by³ to pierwszorzêdny
baryton, ulubieniec niemal
ca³ej Europy.
W 1893 r. odby³a siê w
Odessie premiera Damy pikowej Piotra Czajkowskiego
(prapremiera Petersburg 1890).
Wydarzenie to zbieg³o siê z
przyjazdem tam samego wielkiego kompozytora, który
podczas prób udziela³ swoich
uwag, dawa³ rady solistom
oraz dyrygentowi. Opera cie-

Salomea Kruszelnicka
szy³a siê ogromnym sukcesem.
By³o to jedno z ostatnich dzie³,
przygotowanych pod kierunkiem kompozytora, bowiem
Piotr Czajkowski zmar³ kilka
miesiêcy póŸniej. Podczas pobytu Czajkowskiego w Odessie
przebywa³a tak¿e Maria Zañkowiecka, wybitna ukraiñska
aktorka i dramatopisarka.
Podobno po spektaklu Damy
pikowej Maria Zañkowiecka
wraz z grup¹ ukraiñskich
aktorów z³o¿y³a ho³d wielkiemu kompozytorowi, podarowuj¹c mu wieniec z kwiatów
z napisem „Œmiertelni – nieœmiertelnemu”. Nied³ugo
póŸniej Czajkowski podziwia³
grê Zañkowieckiej w sztuce

Bezta³anna Iwana KarpenkiKarego. Po zakoñczeniu spektaklu kompozytor mia³ wyjœæ
na scenê i wrêczyæ jej wieniec
z napisem „Marii Zañkowieckiej – nieœmiertelnej od œmiertelnego”.
***
Odessa pomimo swojej
krótkiej historii by³a miastem,
do którego przyje¿d¿a³o wielu
wybitnych artystów, aby zaprezentowaæ tam swoje umiejêtnoœci. Mo¿na stwierdziæ, ¿e
przed publicznoœci¹ odesk¹
wrêcz wypada³o wyst¹piæ
odbywaj¹c tournee po Rosji.
Nic w tym dziwnego, poniewa¿
mieszkañcy Odessy wydawali
siê reprezentowaæ wy¿szy
poziom wykszta³cenia, ni¿ w
przypadku wiêkszoœci miast
imperium rosyjskiego. Samo
zaœ miasto przyci¹ga³o tak¿e
imigrantów, którzy byli wykszta³ceni i ambitni. Dziêki
nim utrzymywany by³ ¿ywy
kontakt z innymi krajami, a
w mieœcie wielu ludzi pos³ugiwa³o siê kilkoma jêzykami.
Uwagê zwracaj¹ liczne
powi¹zania kulturalne pomiêdzy Odess¹ i Lwowem. Wydawaæ mog³y by siê one dziwne,
zwa¿ywszy na spor¹ odleg³oœæ
oraz, ¿e miasta te pozostawa³y
w granicach innych pañstw.
Wiedz¹c jednak, ¿e ¿ycie
muzyczne Lwowa ju¿ od
pocz¹tków XIX w. dziêki
wp³ywom Wiednia sta³o na
doœæ wysokim poziomie, a niektórzy lwowscy artyœci cieszyli
siê uznaniem nawet we W³oszech, nie dziwi ju¿ fakt, ¿e w
„najbardziej europejskim
mieœcie Rosji” wystêpowali
tak¿e artyœci ze stolicy Galicji.
Poza tym, mogli oni liczyæ na
publicznoœæ polsk¹, licznie
uczestnicz¹c¹ w ¿yciu kulturalnym miasta.

KG

REPERTUAR OPERY
LWOWSKIEJ
na wrzesień 2009 r.
Pi¹tek, 18 wrzeœnia, balet „Esmeralda” C. Puniego,
pocz¹tek o godz. 18.00
Sobota, 19 wrzeœnia, opera „Zaporo¿ec za Dunajem” S. Gu³ak-Artemowskiego,
pocz¹tek o godz. 12.00
opera „Floria Tosca” D. Pucciniego,
pocz¹tek o godz. 18.00
Czwartek, 24 wrzeœnia, operetka „Weso³a wdówka”
F. Legara, pocz¹tek o godz. 18.00
Pi¹tek, 25 wrzeœnia, balet „Bajaderka” L. Minkusa,
pocz¹tek o godz. 18.00
Sobota, 26 wrzeœnia, opera „Cyganeria” G. Pucciniego, pocz¹tek o godz. 18.00
Niedziela, 27 wrzeœnia, balet „Dziadek do orzechów” P. Czajkowskiego, pocz¹tek o godz. 12.00
opera „Nabucco” G. Verdiego, pocz¹tek
o godz. 18.00

SALEZJAŃSKI DOM
AKADEMICKI W ODESSIE

Ks. Andrzej Baczyñski SDB
zdjêcia archiwum
„By³ plecak na plecach i
by³y walizki, a teraz wakacje
skoñczone”, – tak pisze w swoim wierszu Wanda Chotomska.
Ka¿dy student natychmiast
przypomina sobie o tym, ¿e
nadszed³ czas przesiadywania
nad ksi¹¿kami. W pierwszych
dniach wrzeœnia przed uniwersytetami i akademiami
zbieraj¹ siê wypoczêci i opaleni studenci, maj¹cy przy
sobie ogromny baga¿ letnich
wra¿eñ. Tak dobrze jest znów
siê rzuciæ w wir ¿ycia studenckiego!
Do nowego roku akademickiego przygotowali siê równie¿
kap³ani ze Zgromadzenia
Ksiê¿y Salezjanów, którzy od
ponad 50 lat pracuj¹ w Odessie. „Wychowanie dobrego
chrzeœcijanina i uczciwego
obywatela”, - oto zadanie które
spe³niaj¹ ksiê¿a salezjanie.
Odessa, jak ¿adne inne
miasto, pasuje do spe³nienia
tej misji. Palmira Po³udnia
sprawiedliwie jest uwa¿ana za
miasto studentów. Na 538
uczelniach wy¿szych studiuj¹
obywatele Ukrainy oraz goœcie
zza granicy. Do tego grona
m³odych ludzi jest skierowana
dzia³alnoœæ tych, którzy naœladuj¹ œw. Jana Bosco. W
naszym mieœcie salezjanie
dzia³aj¹ przy parafii œw. Piotra,
w Centrum M³odzie¿owym
„Don Bosco”, gdzie wiêkszoœæ
czasu poœwiêcamy dzieciom.
Organizujemy dla nich codzienne zajêcia œwietlicowe po
lekcjach, obozy w czasie wakacji, dzia³a tak¿e Chrzeœcijañski Zespó³ Szkolno-Wychowawczy „Narnia”.
Dbaj¹c o dzieci, salezjanie
chc¹ poœwiêciæ czas równie¿
m³odzie¿y. Jak ju¿ wspom-

niano, Odessa – to miasto
studentów. Niestety, w wielu
akademikach brak odpowiednich warunków do samodzielnej pracy i wypoczynku.
Po wnikliwym zbadaniu sytuacji w domach akademickich,
ksiê¿a salezjanie podjêli decyzjê o utworzeniu przy Centrum
M³odzie¿owym „Don Bosco”
chrzeœcijañskiego mêskiego
domu akademickiego. Nosi on
imiê ks. Tadeusza Hoppego,
pierwszego z dzia³aj¹cych w
Odessie ksiê¿y salezjanów.
Ta idea nie jest nowa. W
Europie salezjañskie domy
akademickie s¹ w Warszawie,
Budapeszcie, Monachium,
Wiedniu oraz innych miastach. Rodzice ludzi m³odych
ufaj¹, ¿e synowie zostan¹
otoczeni troskliw¹ opiek¹
wychowawców oraz bêd¹ przebywali w œrodowisku chrzeœcijañskim. Dom akademicki
im. T. Hoppego zosta³ urz¹dzony wed³ug wysokich standardów miêdzynarodowych
hosteli. S¹ tu dwa du¿e segmenty po 4 pokoje w ka¿dym,
sto³ówka, ³azienki, pomieszczenia gospodarcze. Mo¿e tu
mieszkaæ 17 studentów. Kap³ani zadbali tak¿e o rodziców
ludzi m³odych, urz¹dzaj¹c dla
nich przytulne pokoje goœcinne. Ka¿dy m³ody cz³owiek,
który przekroczy próg domu
akademickiego, zostaje pe³noprawnym cz³onkiem Centrum
M³odzie¿owego „Don Bosco”.
Dzia³aj¹ tu kursy tañca towarzyskiego i wspó³czesnego,
jêzyków obcych, kó³ka sportowe. Dzia³a te¿ kawiarenka,
w której mo¿na nie tylko napiæ
siê aromatycznej kawy, ale
tak¿e pograæ w bilard, tenis
sto³owy, sprawdziæ pocztê
elektroniczn¹...
Dbaj¹c o wypoczynek podopiecznych, kap³ani nie za-

pominaj¹ równie¿ o ich
zdrowiu. Kto z nas nie pamiêta
przyrz¹dzanych na szybko
obiadów studenckich? Wielu
Czytelników pewnie wspomina
gotowanie makaronów, przyrz¹dzanie jajecznicy i kanapek. Ksiê¿a salezjanie postarali siê tak¿e o rozwi¹zanie tego
problemu – studenci maj¹
mo¿liwoœæ zamówienia gor¹cych obiadów.
Jedna z cech szczególnych
pracy salezjanów – to duch
rodzinny, panuj¹cy w murach
Centrum M³odzie¿owego.
Chcemy, ¿eby w trakcie studiów ch³opcy czuli siê cz³onkami jednej wielkiej rodziny.
Mieszkanie w akademiku – to
nie tylko wynajem pokoju, ale
tak¿e praca wychowawczoduszpasterska, wspólne modlitwy, cotygodniowe spotkania,
wspólne wyjazdy... Opiekunowie dbaj¹ o to, by m³odzi ludzie
byli dobrymi studentami – w
domu akademickim wyznaczono czas, w którym wykonuj¹ oni prace domowe i przygotowuj¹ siê do zajêæ.
Drzwi salezjañskiego domu
akademickiego s¹ otwarte od
30 sierpnia do 30 czerwca dla
m³odych mê¿czyzn w wieku do
23 lat, przebywaj¹cych na
studiach dziennych, na uczelniach wy¿szych w Odessie.
Nie jest brana pod uwagê przynale¿noœæ narodowa i wyznaniowa.
Podsumowuj¹c, mo¿na z
ca³¹ pewnoœci¹ powiedzieæ, ¿e
ksiê¿a salezjanie dobrze realizuj¹ postawiony cel: stworzenie dla studentów dobrych
warunków mieszkaniowych
oraz kszta³cenia.
Serdecznie zapraszamy do
naszej rodziny studenckiej!
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Ju¿ od kilku lat, tradycyjnie publikujemy
relacje m³odych
uczestników pleneru
w Kamieñcu Podolskim,
który jest czêœci¹
programu „Wspó³praca
ze Wschodem –
Ochota dla Tradycji”
– realizowanego przez
warszawsk¹ dzielnicê
Ochota. Do tej pory
autorami publikowanych relacji by³a m³odzie¿ z Polski.
Autorem tegorocznej
relacji jest Staœ Bielecki
– najm³odszy wspó³pracownik naszej
gazety, uczeñ polskiej
szko³y we Lwowie.
EUSTACHY BIELECKI
Poœród gór, kamieni i wspania³ych w¹wozów roz³o¿y³o
siê miasto piêkne swoim
historycznym obliczem oraz
niepowtarzalnym krajobrazem. W tajemniczej pajêczynie
uliczek, które nape³niaj¹
otwarci ludzie mieszkaj¹cy
w tym raju artystów, odnajdziemy utracone w¹tki kultury i obyczajów takich
ró¿nych narodów, jak Polacy, Ormianie, Ukraiñcy,
Turcy oraz ¯ydzi.
Narody te zostawi³y po
sobie niesamowicie wielkie
skarby, które mo¿emy ogl¹daæ
i dzisiaj. W³aœnie dorobek
narodów zamieszkuj¹cych
dziœ lub dawniej t¹ niezwyk³¹
przestrzeñ tworzy miasto
Kamieniec Podolski, w klimacie którego garstka m³odych artystów plastyków i fotografów z Warszawy, IwanoFrankowska (d. Stanis³awowa) i Lwowa, mia³a wspania³¹
mo¿liwoœæ integrowaæ siê,
zapoznawaæ siê z zabytkami
i co najwa¿niejsze tworzyæ
prawdziwe dzie³a, w które w³o¿yli kawa³ czasu, mnóstwo
pracy i ca³¹ swoj¹ artystyczn¹
duszê.
Kamieniec Podolski - maleñkie miasteczko na Podolu,
które nazywaj¹ stolic¹ tego
regionu. Pierwsze wzmianki o
mieœcie datuj¹ siê na 1062 r.
Datê tê przyjêto za rok za³o¿enia miasta. W œredniowieczu nale¿a³a do Rusi Kijowskiej, nastêpnie oko³o 100 lat
do Tatarów, a od roku 1340 r.
do Kazimierza Wielkiego, który
odda³ te ziemie pod w³adzê
braci Koriatowiczów, Litwinów
z pochodzenia. Kamieniec
Podolski by³ aren¹, na której
rozgrywa³y siê walki takich
potê¿nych pañstw jak Polska,
Imperium Osmañskie albo
narodowo-wyzwoleñcze Ukrainy. Pod koniec œredniowiecza ziemie zosta³y przy Polsce,
lecz póŸniej na skutek II rozbioru Polski odesz³y do

PLENER – miejsce,
gdzie nauczyliśmy się zauważać piękno
carskiej Rosji. Najwiêksz¹ atrakcj¹ miasta jest œredniowieczna twierdza obronna.
Zapoznawszy siê z tym
miastem, artyœci wziêli siê
do roboty. Wra¿enia nagromadzone podczas zwiedzania
Kamieñca odzwierciedli³y
siê w ich pracach, które
naprawdê mo¿na nazwaæ
dzie³ami sztuki. W rozmowie
z naszymi polskimi przyjació³mi nieraz s³ysza³em, ¿e na
plenerze szukaj¹ inspiracji,
zapomnienia siê na chwilê,
ucieczkê od ¿ycia wielkiego
miasta. To w³aœnie znaleŸli
tutaj. Na plenerze plastycznofotograficznym panowa³a
atmosfera porozumienia,
wspó³pracy miêdzykulturowej,
wiêc bardzo ³atwo by³o znaleŸæ
ciekawe tematy do rozmowy,
co i nie dziwi, bowiem byli tu
obecni ludzie wyj¹tkowi, którzy widz¹ ten œwiat i potrafi¹
opisaæ go, a tak¿e œwietnie
zinterpretowaæ. Na pytanie:
,,Czego szukasz na plenerze
w Kamieñcu Podolskim jedna
z plastyczek – Hania Pilzak
(14 lat, Warszawa), odpowiedzia³a, ¿e s¹ tutaj niesamowite
widoki, piêkno przyrody oraz
czas, którego, jak wiemy,
zawsze jest ma³o, aby móc
przekazaæ to co widzimy na
arkuszu z pomoc¹ prostego
o³ówka, kolorów akwareli oraz
swojej wyobraŸni. Wœród m³odych plastyków znalaz³ siê te¿
Grzmis³aw Krassowski (15 lat
Warszawa), który potrafi
œwietnie rysowaæ piórkiem,
dlatego by³ jednym z faworytów sprawiedliwego jury, w
którego sk³ad wesz³y: Iwona
Cygliñska - studentka Akademii Pedagogicznej w Warszawie oraz Marta Andruszko
opiekun plastyczny ze Lwowa.
Pod koniec ka¿dego dnia obydwie panie sprawdza³y osi¹gniêcia m³odych plastyków.
Plener od pierwszego wyjazdu w 2001 r. mia³ byæ
miejscem, gdzie m³odzie¿
mog³aby rozwin¹æ swoje
zdolnoœci artystyczne oraz
przybli¿yæ sobie kulturê tak
bliskiego, a zarazem tak
nieznanego przeciêtnemu
Polakowi kraju – Ukrainy.
Organizatorzy postanowili
wykorzystaæ ró¿norodnoœæ
talentów naszych plastyków
i stworzyli osobn¹ grupê
fotografów, a tak¿e specjaln¹
ekipê operatorsk¹ na czele z
Ma³gorzat¹ B³asiak – studentk¹ Akademii Telewizyjnej
w Warszawie, jaka mia³a za
zadanie nagraæ to wszystko,
co potocznie nazywamy plenerem. W rozmowie z Ma³gorzat¹
przyzna³a siê, ¿e jest zachwycona tym, co ujrza³a tutaj – te
wspania³e krajobrazy i zabytki
architektoniczne tworz¹ piêkne
miasto, opasane potê¿nymi

Witold Dziêcio³owski z uczestnikami pleneru
w¹wozami i rzek¹. Jest po raz
pierwszy na Ukrainie i naprawdê, z tego co wyzna³a,
Kamieniec jest wspania³ym
miastem, gdzie mo¿na odpocz¹æ od szumi¹cego wielkiego
miasta. Uda³o siê – równie¿
przyznaje Ma³gosia – zauwa¿yæ wspólne rysy naszych narodów, a tak¿e us³yszeæ o historii tego starego grodu, który
by³ tak bliski nam, Polakom,
oraz naszej historii.
Na plenerze równie¿ by³y
obecne dziewczyny, ucz¹ce siê
w Iwano-Frankowsku, w specjalistycznej szkole o profilu
malarskim. Zaprosi³ je pan
Witold Dziêcio³owski, aby
mog³y upiêkszyæ nasze ko³o
artystyczne, a tak¿e „posprzyjaæ” integracji miêdzynarodowej.
,,Jestem na plenerze po raz
pierwszy. Przyjecha³am tu z
nadziej¹, ¿e znajdê tutaj piêkne widoki, a tak¿e przyjemne
towarzystwo i co najwa¿niejsze
czas, który mogê poœwiêciæ
rysowaniu”, – powiedzia³a Nadia Roszko (15 lat) z IwanoFrankowska.
Program pleneru plastycznofotograficznego by³ bardzo
nasycony. W ci¹gu tych kilku
dni zd¹¿yliœmy zwiedziæ Kamieniec Podolski ze wszystkich
stron i o ró¿nych porach tak¿e noc¹, narysowaæ mnóstwo
obrazów, zrobiæ kilkaset wspania³ych zdjêæ, przybli¿yæ sobie
kulturê ukraiñsk¹, a goœciom
z Iwano-Frankowska, pokazaæ
kulturê polsk¹ i œwietnie
spêdziæ czas w mi³ym towarzystwie.
Organizatorem tego
wspania³ego przedsiêwziêcia od lat jest pan Witold
Dziêcio³owski, który organizuje ten plener ju¿ po raz
dziewi¹ty. W rozmowie zdradzi³ nam cel tego wszystkiego
co organizuje. „Zawsze by³em

zachwycony Kresami, wiêc
je¿eli tylko sprzyja³y temu
okolicznoœci, od razu udawa³em siê w podró¿ kresow¹. Z
czasem wynik³a idea przybli¿yæ dzieciom polskim, w szczególnoœci warszawiakom z
Ochoty, ten niepojêty kraj,
pokazaæ wspania³e widoki
i otworzyæ im s¹siedni kraj,
który przez laty by³ œciœle powi¹zany z Polsk¹. Na gruncie
tego w³aœnie powsta³ plener.
Przez dziewiêæ lat oko³o 3,5
tysi¹ca m³odych ludzi skorzysta³o z mo¿liwoœci spêdzenia
czasu na Ukrainie. Jest to
przewa¿nie m³odzie¿ gimnazjalna oraz licealna. Wœród
sponsorów i przyjació³ pleneru
znaleŸli siê miêdzy innymi:
dzielnica Warszawy Ochota,
przy jakiej w³aœnie powsta³
ten projekt, Fundacja ,,Pomoc
Polakom na Wschodzie”. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
„Kurier Galicyjski”, a tak¿e
prywatne instytucje”.
Po plenerze warszawska
dzielnica Ochota zaprosi³a
nas do Warszawy.
Marianna Szarupska (17
lat, Lwów), absolwentka szko³y
œredniej nr 10 we Lwowie przyzna³a, ¿e dziêki plenerowi
pozna³a mnóstwo ciekawych
ludzi, rozwinê³a zdolnoœci plastyczne, a tak¿e wspaniale spêdzi³a czas”. Te wakacje na pewno
zapadn¹ mi w pamiêæ na ca³e
¿ycie, dziêkujê za tê mo¿liwoœæ”,
– powiedzia³a Marianna.
Pod koniec pleneru, drog¹
do Lwowa, mieliœmy okazjê
przekroczyæ przedwojenn¹
granicê rosyjsko-polsk¹, na
rzece Zbrucz. Byliœmy równie¿
we wsi Okopy, gdzie podziwialiœmy ruiny dawnego koœcio³a
oraz spotkaliœmy siê z ostatni¹
Polk¹ we wsi pani¹ Aniel¹.
Przed nami jeszcze ca³y
dzieñ we Lwowie i tylko kilka

godzin wolnego. Ciekawie jak
artyœci chc¹ spêdziæ swój
czas? Wiêkszoœæ uda siê w
mêcz¹c¹ podró¿ po sklepach,
nie mijaj¹c ¿adnego straganu,
¿adnej szyby wielkiego sklepu.
Niektórzy chc¹ spêdziæ czas
bardziej duchowo – posiedzieæ
na rynku, poczuæ niesamowity klimat tego miasta. W
ka¿dym razie wszyscy maj¹
napoleoñskie plany, na spe³nienie których przewidziano
niespe³na 4 godziny.
Czas w grodzie Lwa min¹³
bardzo szybko, lecz ogrom
wspomnieñ oraz nawi¹zane
znajomoœci pozostan¹ na
d³ugo w pamiêci.
Nastêpnego dnia,15 lipca,
wyruszyliœmy do Polski, gdzie
przez tydzieñ odpoczywaliœmy
w stolicy. Mo¿na powiedzieæ,
¿e „zaliczyliœmy” Warszawê w
pe³ni – byliœmy wszêdzie, od
Muzeum Powstania Warszawskiego do nowoczesnej p³ywalni na Ochocie.
W koñcu, zadowoleni, wypoczêci i pe³ni wra¿eñ wróciliœmy
do domu, ale na pewno ka¿dy
z nas mia³ cich¹ nadziejê, ¿e
nastêpnego roku ponownie siê
spotka ze œwiatem sztuki
i piêkna na plenerze w Kamieñcu Podolskim.
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Od 10 lat warszawska Dzielnica Ochota w sposób niezwykle udany i konsekwentny realizuje program
wspó³pracy z Ukrain¹ – „Wspó³praca ze Wschodem – OCHOTA DLA TRADYCJI”. Ten niezwyk³y program
jest skierowany g³ównie do m³odzie¿y szkó³ œrednich. Zarówno polskich z terenu warszawskiej dzielnicy,
jak i ukraiñskich - po drugiej stronie wschodniej granicy. Co niezwykle wa¿ne, obejmuje te¿ szko³y
polskie na Ukrainie – we Lwowie, Kamieñcu Podolskim, Gródku, Iwano-Frankowsku (d. Stanis³awowie)
i w innych miastach. Spotkania m³odzie¿y polskiej z Polski, polskiej i ukraiñskiej z Ukrainy po³¹czone
z programem edukacyjno – artystycznym daj¹ nadspodziewane rezultaty. Realizatorem i twórc¹ tego
programu jest od pocz¹tku Witold Dziêcio³owski. Pisaliœmy o tym wielokrotnie. Poni¿ej rozmowa z
burmistrzem Dzielnicy Ochota Wojciechem Maurycym Komorowskim, którego druga ju¿ kadencja
przypad³a na realizacjê tego unikalnego programu.
Z Wojciechem Maurycym
Komorowskim – burmistrzem
warszawskiej Dzielnicy
Ochota rozmawia³ MARCIN
ROMER
- W tym roku mija 10 lat
od zapocz¹tkowania przez
Dzielnicê Warszawa-Ochota
programu „Wspó³praca ze
Wschodem – OCHOTA DLA
TRADYCJI”. Wiêkszoœæ tego
czasu przypad³o na kadencje
Pana Burmistrza. Jak Pan
widzi dalszy rozwój tego
programu? Mamy przed
sob¹ rok 2010, kryzys. Czy
przewiduje Pan jakieœ zagro¿enia, trudnoœci dla realizacji tego, unikalnego przecie¿,
programu?
- Nie jest moj¹ zas³ug¹, ¿e
na te dwie moje kadencje
kierowania nasz¹ dzielnic¹
przypada wiêkszoœæ czasu,
w jakim program ten by³ realizowany.
Dla mnie to jest du¿y powód
do dumy, bo to jest program
miêdzynarodowy, który trwa,
który siê rozwija³, rozwija i ma
szanse na utrzymanie oraz
dalszy rozwój. Przy tym jest to
program „prawdziwy”. To nie
jest wspó³praca oparta o jakieœ tam incydentalne wizyty
merów czy burmistrzów, bo do
tego siê czêsto sprowadzaj¹
takie kontakty pomiêdzy
miastami. To s¹ prawdziwe
spotkania miêdzy ludŸmi, a
przede wszystkim dzieæmi i m³odzie¿¹ obu krajów.
Natomiast kryzys, rzeczywiœcie i nam i Ukraiñcom
troszkê utrudni wspó³pracê,
ale zale¿y w jakim stopniu, bo
na pewno tej wspó³pracy nie
zawiesimy na ko³ku. Od naszej strony przymierzaj¹c siê
do takiej techniczno-organizacyjno-finansowej obs³ugi
tego programu, widzimy, ¿e
oszczêdnoœci musimy robiæ,
ale lwia czêœæ - te najwa¿niejsze
elementy, etapy imprezy pozostan¹. Nie zrezygnujemy z plenerów w Kamieñcu, nie zrezygnujemy z wymian m³odzie¿y
- tych sportowych. Nie wiem
czy bêdzie nas i stronê ukraiñsk¹ staæ na jakieœ wiêksze
imprezy w rodzaju dni Warszawy,
czy dni Iwano-Frankiwska.
Ale to jeszcze zobaczymy. Na
ten rok mamy ju¿ podopinane
ró¿ne rzeczy, natomiast na
przysz³y plany ju¿ s¹, a jak je
zrealizujemy – czas poka¿e.
Jeœli chodzi o kryzys to
coraz czêœciej siê mówi i pisze
o tym, ¿e s¹ na œwiecie i w
Europie oznaki pozytywne. Na
ogó³ najpierw dobrze siê dzieje
w Stanach Zjednoczonych,
potem w Europie Zachodniej,
potem u nas i potem na Ukrainie. Mo¿e nie bêdzie tak
bardzo Ÿle i mo¿e nie bêdzie to

TO SIĘ CHYBA UDAŁO
jakaœ wieloletnia stagnacja.
Myœlê, ¿e ju¿ mo¿na na to patrzeæ z pewn¹ doz¹ optymizmu.
Przez poprzednie lata ten
program nie tylko siê utrzymywa³, ale siê rozwija³. G³ówny
animator i twórca podwalin
Witold Dziêcio³owski zaje¿d¿a
co roku coraz dalej i dalej.
Wysy³amy wycieczki i harcowników dalej ale na razie
g³ównie w celach rozpoznawczych.
Jeœli chodzi o realizacjê
programu jestem ostro¿nym
optymist¹.
- Nasza gazeta stara siê
na bie¿¹co informowaæ o
tym programie i uwa¿amy,
¿e jest to jeden z najlepszych programów zorganizowanych przez stronê polsk¹.
Do tego adresowany jest do
w³aœciwego adresata. Najwa¿niejsza jest w naszej ocenie
m³odzie¿, bo to ona bêdzie
decydowa³a o tym co bêdzie.
Jak Pan ocenia podejœcie
Polski do spraw ukraiñskich,
jak Pan chcia³by widzieæ
rozwój stosunków pomiêdzy
Polsk¹ a Ukrain¹?
- Na pewno stosunki miêdzy
naszymi pañstwami w ostatnich latach bardzo siê poprawi³y. Nie, nie by³y one nigdy
z³e od czasu powstania niepodleg³ego pañstwa ukraiñskiego, po rozpadzie Zwi¹zku
Sowieckiego, ale na pocz¹tku
by³y bardziej nijakie. Wa¿ne
wydarzenia na Ukrainie i nasz
do tego stosunek i udzia³
sprawi³y, ¿e o Ukrainie i Polsce
du¿o wiêcej siê mówi. Mówi siê
z nadziej¹ na to, ¿e to s¹ i bêd¹
dobre stosunki, ¿e Polska
bêdzie wspiera³a Ukrainê w jej
trudnych sprawach na jej
drodze chocia¿by do Europy,
Jeœli oczywiœcie Ukraina
bêdzie tego chcia³a.
Czasem czy to po jednej,
czy to po drugiej stronie wyp³ywaj¹ jakieœ sprawy, zwi¹zane
z nasz¹ wspóln¹ i trudn¹ momentami histori¹. Na pewno
bêd¹ one jeszcze wyp³ywaæ.
Wszyscy powinniœmy wykazaæ
siê m¹droœci¹ i umiejêtnoœci¹
rozmawiania spokojnie i rzeczowo o tym wszystkim co nas
jeszcze dzieli. Nie powinniœmy
dzia³aæ emocjonalnie. W tej
kwestii te¿ jestem umiarkowanym optymist¹ z naciskiem
na s³owo optymist¹, a nie
umiarkowany.
Przed Ukrain¹ teraz bêdzie
wa¿ny moment, bo bêd¹
wybory. O swoim wyborze
powinni decydowaæ jedynie
Ukraiñcy.
- Program realizowany
przez Ochotê wydaje mi siê
tym o co Polska powinna

zabiegaæ. Im wiêcej kontaktów tych m³odych ludzi,
tym wiêksza szansa na
porozumienie przysz³oœci.
Myœlê sobie, ¿e takich programów powinno byæ wiêcej
i program jest warty tego,
¿eby go jak najszerzej propagowaæ, bo w³aœnie ci ludzie
bêd¹ decydowali tym jak¹
stron¹ pójdzie Ukraina i jak
oni bêd¹ postrzegali tê sprawê. Wracaj¹c do tego co by³o
w ostatnich dniach i co sprawi³o sporo szumu medialnego
wokó³ Rajdu Bandery. Jak
tego typu dzia³ania po dwóch
stronach Pan odbiera?
- Nam zapewne trudno tak
wprost i od razu poj¹æ tak¹
rzecz, ¿e dla czêœci Ukrainy
Stefan Bandera by³ wa¿n¹
postaci¹ w historii, do tego z
pewnych wzglêdów ocenian¹
pozytywnie przez swoich
rodaków. Tak czêsto bywa w
œwiecie, ¿e ta sama postaæ z
ró¿nych perspektyw wygl¹da
zupe³nie inaczej.
Z polskiej perspektywy
postaæ Stefana Bandery obwiniana jest o wytyczenie politycznego kierunku, w wyniku
realizacji jakiego mia³y
miejsce wydarzenia - krwawe
i bardzo z³e dla obu narodów i
po obu stronach. Wokó³ rajdu
zrobi³o siê trochê szumu i medialnego, i troszeczkê politycznego. Oby jak najmniej takich
spraw. Natomiast to o czym
pan redaktor tak ciep³o wspomnia³, ¿e ten program i jego
wykonanie jest krokiem w
dobrym kierunku i dobrym
sposobem, ¿eby Ukraiñcy i Po-

lacy traktowali siê normalnie,
po przyjacielsku i ¿eby, jak
najwiêcej by³o wspólnych
dzia³añ tam gdzie to mo¿liwe
jest w³aœnie panaceum na
mo¿liwe nieporozumienia.
Zastanawia³em siê, ¿e nie
s³ychaæ o jakichœ próbach
kopiowania takich programów, chocia¿ pewnie, jak gdyby siê poszuka³o, coœ uda³oby
siê znaleŸæ.
- Jak uk³ada siê wspó³praca
Ochoty z Iwano-Frankiwskiem, dawnym Stanis³awowem,miastem z którym Urz¹d
Dzielnicy Ochota ma podpisan¹ umowê o wspó³pracy?
- Co do tej naszej wspó³pracy, to oczywiœcie i jedna,
i druga strona próbuje wype³niæ zapisy, które s¹ w umowie. Dotycz¹ one takich dziedzin, jak wymiana informacji
miêdzy urzêdami, uczenie siê
od siebie i tak dalej. Nie mogê
powiedzieæ, ¿eby te formy
wspó³pracy w ogóle nie istnia³y. W tym celu co najmniej
dwukrotnie przyje¿d¿a³y do
nas robocze delegacje IwanoFrankiwska.
Nasi partnerzy interesowali siê jak funkcjonuje nasza
oœwiata, jak te¿ sport? Interesowali siê obiektami sportowymi, zwi¹zanymi z oœwiat¹.
W pewnym momencie by³
pomys³, ¿eby skopiowaæ jeden
z naszych obiektów, ale chyba
nic nie wysz³o i skoñczy³o siê
na niemo¿liwoœci skopiowania
obiektu.
W ka¿dym razie te próby s¹
i to w miarê udane. Nic nie
mo¿na robiæ na si³ê.

- Wróæmy na chwilê do
Waszego programu, obejmuj¹cego wspó³pracê m³odzie¿y
dwóch krajów. W momencie,
gdy obejmowa³ Pan swoje
stanowisko i us³ysza³ o takim
programie, co Pan wtedy
myœla³? Czy spodziewa³ siê
Pan, patrz¹c z dzisiejszej
perspektywy, ¿e bêdzie
lepiej czy gorzej?
- Jak pierwszy raz us³ysza³em o tym programie,
pierwsza moja myœl by³a taka,
- dlaczego ja jako wieloletni
pracownik samorz¹du warszawskiego o tym programie
nic nie wiem? Dlaczego ju¿
wtedy taki dobry program, bo
to trwa³o ponad dwa lata
i dzieci jeŸdzi³y i w jedn¹, i w
drug¹ stronê, nie jest nag³oœniony? Dlaczego nic nie wie
o tym miasto i nie jest to omawiane, opisywane, - to po
pierwsze. Po drugie myœl by³a
taka, ¿e przecie¿ ja jestem te¿
z pogranicza, bo tak siê z³o¿y³o,
¿e moje m³ode lata up³ynê³y
w miejscach, gdzie Ukraiñców
ju¿ wtedy nie by³o, ale by³y
œlady zarówno materialne, jak
i w mentalnoœci ludzkiej. Przez
11 lat mieszka³em pomiêdzy
Jaros³awiem a Przemyœlem.
By³em tam przyjezdnym i nic
mnie z t¹ ziemi¹ nie ³¹czy³o
oprócz tego, ¿e rodzice dostali
tam nakaz pracy. Dlatego mój
stosunek do spraw tej ziemi
by³ zupe³nie inny. Bardziej
kierowa³em siê zainteresowaniem o co w tym wszystkim
chodzi³o ni¿ tym, czy mój
dziadek, czy ojciec mia³ z tym
coœ wspólnego, - bo nie mia³.
Ani go nie zabili, ani on nie
zabi³. Potem przysz³a myœl
nastêpna, ¿e OK. - Ja coœ na
ten temat wiem, choæ mo¿e nie
czujê ¿adnych sentymentów
czy resentymentów. Z tego powodu uzna³em, ¿e w sprawach
realizacji tego programu
chcia³bym wzi¹æ osobisty
udzia³. Póki si³ starczy³o, na
pocz¹tku, to tak by³o. Teraz
trochê mniej czynnie biorê
udzia³ w tych sprawach, bo
pewnie ju¿ ze dwa lata nie by³em
na Ukrainie. Mnie siê ten
program od pocz¹tku spodoba³
i chcia³em, ¿eby by³ i trwa³.
Od samego pocz¹tku
mia³em œwiadomoœæ, ¿e to
dobry pomys³, ¿e to nie jest
program na chwilê, ¿eby coœ
komuœ pokazaæ czy odfajkowaæ. Ma on sens tylko kiedy
jest zamierzeniem d³ugofalowym, kiedy jest rozszerzany
o kolejne osoby, które siê o
nim dowiaduj¹, które w nim
uczestnicz¹, które chc¹ coœ
zrobiæ. I to siê chyba uda³o. Ta
3500 tysiêczna grupa dzieci
i m³odzie¿y, która przez ostatnie lata z niego skorzysta³a, to
jest liczba pokaŸna.
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LUXTORPEDA
SZYMON KAZIMIERSKI
Kiedy wreszcie, po pierwszej wojnie œwiatowej,
wojnie bolszewickiej i lokalnych wojnach z Niemcami i Czechami, granice
odrodzonej Polski ustali³y
siê, mo¿na by³o na serio
wzi¹æ siê do budowania
pañstwa polskiego. Najwiêkszym problemem, by³o
szybkie utworzenie nowego
systemu komunikacyjnego,
jako ¿e ten, jaki zastano po
ponad stuletnim okresie
gospodarki trzech zaborców,
nie nadawa³ siê do niczego.
Brak po³¹czeñ
kolejowych
Dla ka¿dego z okupantów,
tereny polskie, które zosta³y
przez niego przyw³aszczone,
stanowi³y skrajne, przygraniczne obszary imperium, a te
modernizowano niechêtnie,
zaœ wszelkie inwestycje na
tych terenach, szczególnie te
wielkie, wydawa³y siê zaborcom nieop³acalne. Powsta³o
wiêc teraz pañstwo, którego
system drogowy i kolejowy
nie ³¹czy³ siê ze sob¹, tworz¹c
w miejscu istnienia dawnych
granic, czyli obecnie w samym
sercu pañstwa polskiego,
spektakularn¹ dziurê. Najlepszym tego przyk³adem
niech bêdzie fakt, ¿e stolica
pañstwa Warszawa nie mia³a
¿adnego po³¹czenia kolejowego z dwoma tak bardzo
wa¿nymi miastami, jak Poznañ i Lwów. By³a to pozosta³oœæ tego, ¿e Warszawa by³a
rosyjska, Poznañ niemiecki,
a Lwów austriacki.
Dodatkowym problemem
by³y tory kolejowe, których
szerokoœæ w Niemczech i Austrii wynosi³a 1435 milimetrów,
a w Rosji, szyny na torowiskach by³y rozstawione szerzej,
bo na 1524 milimetry. Ta
ró¿nica dawa³a w efekcie to,
¿e poci¹g przystosowany do
torów niemieckich nie móg³
wjechaæ na tory rosyjskie.
Nale¿a³o wiêc wybraæ jeden
z tych wariantów, ale jednolity na obszarze ca³ej Polski.
Albo tory rosyjskie, albo tory
niemieckie. Wybrano tory niemieckie, bo by³y one w³aœciwie
torami takimi, jakie istnia³y
w ca³ej Europie, poza tym d³ugoletnia okupacja niemieckoaustriacka dawnych terenów
rosyjskich spowodowa³a, ¿e
wiele rosyjskich linii kolejowych
zosta³o ju¿ przez Niemców i Austriaków przerobione na europejski rozstaw szyn.
Od czego zale¿y
szybkoœæ poci¹gów
Kilka nastêpnych lat, naprawdê ciê¿kiej pracy sprawi³o, ¿e Polska ujednolici³a
swój system komunikacji

Polska Lux-torpeda na stacji w Zakopanem

Rok 1936. Lux-torpeda
w wersji polskiej, na stacji
w Krakowie

Austriacka wersja torpedy
kolejowej i rozbudowa³a go w
kierunku wykonania najwa¿niejszych, nieistniej¹cych
wczeœniej po³¹czeñ. Poznañ
i Lwów uzyska³y po³¹czenie z
Warszaw¹.
Wszystkie te prace, o których piszê, zosta³y wykonane
solidnie i od razu z myœl¹
o potrzebie zwiêkszania szybkoœci przejazdów, gdy tylko
na to pozwoli poprawa jakoœci
taboru kolejowego.
Szybkoœæ, z jak¹ poruszaj¹
siê poci¹gi zale¿y nie tylko od
mo¿liwoœci technicznych lokomotyw, ale chyba jeszcze bardziej zale¿y od jakoœci toru
kolejowego. Mo¿e bêdê siê
wyg³upia³ „odkrywaj¹c Amerykê”, ale wydaje mi siê, ¿e
trzeba sobie teraz powiedzieæ
kilka rzeczy na pozór oczywistych.
Wszystkie pojazdy szynowe
nie posiadaj¹ kierownicy i nie
s¹ œwiadomie kierowane na
zakrêtach przez obs³ugê lokomotywy. Lokomotywa, a za
ni¹ ca³y poci¹g, na zakrêtach
toru skrêca dlatego, ¿e jest
wprowadzana w zakrêt przez
zakrêcaj¹cy tor. Ko³a jezdne
pojazdów szynowych posiadaj¹, znajduj¹ce siê na ich
stronie wewnêtrznej, doœæ
wyraŸne obrze¿a, zachodz¹ce
w g³¹b na wewnêtrzne powierzchnie g³ówek obu szyn.
Powierzchnia obrze¿y kó³

stykaj¹ca siê z g³ówk¹ szyny
jest specjalnie profilowana.
Powoduje to, ¿e tocz¹ce siê
ko³o, natrafiaj¹c w miejscu
zakrêtu toru na opór zakrzywiaj¹cej siê szyny, zaczyna
byæ spychane przez g³ówkê
szyny w kierunku zakrêtu
toru. Dodatkowo, to samo
profilowanie obrze¿a powoduje, ¿e ko³a zewnêtrzne do
zakrêtu stykaj¹ siê z g³ówk¹
szyny tylko samym dolnym
koñcem obrze¿a, zaœ ko³a
wewnêtrzne, stykaj¹ siê z
g³ówk¹ samym pocz¹tkiem
obrze¿a. Daje to w efekcie
d³u¿sz¹ drogê obrotu dla kó³
zewnêtrznych i krótsz¹, dla
kó³ wewnêtrznych, czyli efekt
dzia³ania mechanizmu ró¿nicowego, którego jako osobnego, w pojazdach szynowych
nie ma.
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£atwo siê o tym pisze, ale
spróbujcie sobie Pañstwo,
wyobraziæ, jak potworne si³y
dzia³aj¹ na szyny i ko³a poci¹gu podczas prostego,
zdawa³oby siê, pokonywania
zakrêtu. Bardzo ciê¿ka lokomotywa i wype³nione towarami bardzo ciê¿kie wagony,
przesuwane s¹ na boki, pchane
skrêtem szyn, raz w lewo, raz
w prawo. Si³y te zaczn¹ gwa³townie rosn¹æ z chwil¹ narastania szybkoœci poci¹gu, a¿
wreszcie mocowania szyn nie
wytrzymaj¹ i poci¹g wyrywaj¹c pod sob¹ szyny z podk³adów, wykolei siê.
Trzeba wiêc dbaæ o tory, bo
inaczej jeŸdziæ siê bêdzie coraz wolniej, zmuszonym do
tego obaw¹ wyst¹pienia katastrofy. Gdy ktoœ zaniedba
koniecznych remontów torowiska, niech siê nie dziwi, ¿e
spotka go w koñcu to, co sta³o
siê obecnie w Polsce. Na niektórych trasach poci¹gi

Lux-torpeda by³ to czteroosiowy wagon
pasa¿erski, posiadaj¹cy dwa silniki
benzynowe umieszczone na oby koñcach wagonu, gdzie znajdowa³y siê
dwie kabiny steruj¹ce wagonem,
mog¹ce przejmowaæ od siebie kierowanie pojazdem. Wagon przypomina³
wielk¹ limuzynê z wysuniêtymi do
przodu i do ty³u maskami obu silników.
Przewozi³ 60 pasa¿erów z szybkoœci¹
oko³o 100 kilometrów na godzinê.

musz¹ zwalniaæ, jak podaj¹
Ÿród³a, a¿ do szybkoœci dwudziestu kilometrów na godzinê. Nieprawda! Sam doje¿d¿a³em do pracy poci¹giem,
który zawsze w tych samych
miejscach musia³ zwalniaæ do
szybkoœci piêciu kilometrów
na godzinê! Z ledwoœci¹ wyprzedzaliœmy wiejskie baby,
id¹ce do lasu na grzyby. Kto
bêdzie chcia³ jeŸdziæ takimi
poci¹gami?
Aerodynamiczny wagon
produkcji austriackiej
Przed wojn¹ w Polsce takich problemów nie by³o.
Powsta³o wiele linii kolejowych, na których mo¿na by³o
rozwijaæ prêdkoœci nawet
powy¿ej stu kilometrów na
godzinê.
Zabrano siê wiêc za tabor
kolejowy, którego mo¿liwoœci
techniczne mog³yby siê ujawniæ dopiero na torach szybkiej
jazdy. Powstawa³y lokomotywy parowe o szybkoœciach
130 – 140 kilometrów na
godzinê, ale o tych lokomotywach ju¿ Pañstwu pisa³em.
Dzisiaj chcia³bym przybli¿yæ
Pañstwu cudo przedwojennej
polskiej kolei pañstwowej,
ekskluzywny wagon motorowy, obiekt adoracji ca³ego
polskiego spo³eczeñstwa, czyli
po prostu LUX-TORPEDÊ!
Do wyboru wagonu spalinowego, maj¹cego kursowaæ
na liniach polskich, przyst¹piono niezwykle starannie.
Najbardziej podoba³ siê
wszystkim aerodynamiczny
wagon produkcji austriackiej,
firmy Austro-Daimler, zwany
Lux-Torpeda. W roku 1933
wypo¿yczono na próbê jeden
z wagonów motorowych tej
firmy i celem wypróbowania
jego mo¿liwoœci urz¹dzono
doœwiadczalne po³¹czenie
Kraków – Wieliczka, które ten
wagon obs³ugiwa³.
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Lux-torpeda by³a
œliczna, by³a
szybka i by³a
polska, a to
przed wojn¹
znaczy³o bardzo
wiele.

Lux-torpeda by³ to czteroosiowy wagon pasa¿erski, posiadaj¹cy dwa silniki benzynowe, umieszczone na obu
koñcach wagonu, gdzie znajdowa³y siê dwie kabiny steruj¹ce
wagonem, mog¹ce przejmowaæ
od siebie kierowanie pojazdem.
Wagon przypomina³ wielk¹
limuzynê z wysuniêtymi do
przodu i do ty³u maskami obu
silników. Przewozi³ 60 pasa¿erów z szybkoœci¹ oko³o 100
kilometrów na godzinê.
Testy, dokonywane podczas jazd próbnych przebieg³y
pozytywnie i PKP w tym
samym roku zakupi³y od
Austro – Daimlera nie tylko
wypo¿yczony wagon próbny,
ale te¿ licencjê na produkcjê
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przedwojennej Polski
takich wagonów w Polsce.
Jednoczeœnie Ministerstwo
Komunikacji wdro¿y³o program budowy oko³o stu wagonów
motorowych czteroosiowych,
ekspresowych, osi¹gaj¹cych
szybkoœæ do 140 kilometrów
na godzinê i dwuosiowych do
komunikacji lokalnej o szybkoœci 70 kilometrów na godzinê.
W Polsce obowi¹zywa³a
wtedy zasada bardzo skutecznie niweluj¹ca wieloletnie
zaniedbania polskiego przemys³u. Id¹c na skróty, kupowano licencje, ale ju¿ z myœl¹
o ich ulepszeniu i przystosowaniu produktu do warunków polskich. Taka polityka

podró¿ szybk¹ i wygodn¹.
Gumowe ok³adziny kó³ zapewnia³y podró¿nym ciszê i
komfort jazdy. Torpedy nie
posiada³y tak zwanych sprzêgów, czyli urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych pod³¹czenie ich do
innych pojazdów kolejowych.
Przed rozpoczêciem wojny z
Niemcami PKP posiada³y
szeœæ torped. Tê pierwsz¹,
austriack¹ i piêæ polskich.
(By³a jeszcze przynajmniej
jedna torpeda wykonana w
Poznaniu, w zak³adach Cegielskiego, o której dowiedzia³em siê tylko tyle, ¿e mia³a
inny silnik ni¿ torpedy z Chrzanowa i obs³ugiwa³a trasê
Warszawa – £ódŸ i Warszawa

Lux-torpeda w niewoli niemieckiej. Tutaj przecina
Niemcom wstêgê po remoncie tunelu w Kamionce
Wielkiej na trasie Tarnów – Nowy S¹cz
zapewnia³a Polsce to, ¿e
pomys³y nowoczesnych firm
zagranicznych stawa³y siê w
Polsce zaczynem jeszcze lepszych i nowoczeœniejszych
rozwi¹zañ polskich, ¿e stawa³y siê bodŸcem rozbudowy
polskiego przemys³u, ¿e s³u¿y³y szkoleniu polskich in¿ynierów, techników i robotników wykwalifikowanych.
Szybkie polskie torpedy
Na podstawie uzyskanej
dokumentacji austriackiej,
w roku 1935 powsta³ projekt
polskiego wagonu motorowego, a w roku 1936 w zak³adach Fablok, w Chrzanowie
wykonano piêæ nowych, polskich torped. Zmiany dokonane przez zespó³ polskich
in¿ynierów podczas projektowania polskiej wersji torpedy
by³y znaczne. Ich wprowadzenie spowodowa³o, ¿e polskie torpedy okaza³y siê du¿o
lepsze i tañsze w eksploatacji
ni¿ austriackie.
Projekt austriacki przewidywa³ silniki benzynowe.
Polacy zaprojektowali silniki
wysokoprê¿ne.
Szybkoœæ maksymalna
konstrukcji austriackiej dochodzi³a do100 kilometrów
na godzinê. Polska torpeda
³atwo osi¹ga³a prêdkoœæ 115
kilometrów na godzinê. Kompletnie zosta³o przebudowane
nadwozie torpedy, nadaj¹c jej
bardzo nowoczesny i du¿o
³adniejszy wygl¹d. Polskie
torpedy mia³y wnêtrze zaprojektowane wy³¹cznie w klasie
pierwszej. Gwarantowa³y

nie obserwowa³ przejazd lux –
torpedy:
- Lux-torpeda by³a œliczna,
by³a szybka i by³a polska,
a to znaczy³o wtedy bardzo
wiele.
Zniszczono symbol
przedwojennej Polski
Przyszed³ wrzesieñ 1939
roku, a z wrzeœniem wiadomo,
co przysz³o. Podczas bombardowania dworca kolejowego w
Krakowie zniszczone zo-sta³y
dwie Lux-torpedy.
Podczas bombardowania
stacji w Skar¿ysku Kamiennej zniszczono dwie kolejne
torpedy w tym tê najstarsz¹,
austriack¹. Pozosta³e dwie
torpedy z Chrzanowa, nieuszkodzone, przejêli Niemcy,
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œrodek transportu, dowo¿¹cy górników z Trzebini do
kopalni Siersza. Drugi wagon
ju¿ nie móg³ byæ uruchomiony i s³u¿y³ jako magazyn
czêœci zamiennych dla tego
pierwszego. Kiedy i ten
pierwszy zacz¹³ szwankowaæ coraz czêœciej, w roku
1954 oba zosta³y pociête na
z³om.
Tak zosta³ zniszczony
jeszcze jeden materialny
symbol przedwojennej Polski,
ale pamiêæ o Lux-torpedzie w
ludziach przetrwa³a. Niektórzy pamiêtali j¹, bo j¹ przed
wojn¹ widzieli, niektórzy, a takich by³a zdecydowana wiêkszoœæ, nigdy Lux-torpedy nie
widzieli, ale znali j¹ z opowiadañ tych pierwszych. Wiêc,

W³oski wagon motorowy SD 80

– Poznañ z szybkoœci¹ do 135
kilometrów na godzinê!)
Wszystkie torpedy z Fabloku stacjonowa³y w utworzonej dla nich motowagonowni
w Krakowie.
Z Krakowa do Zakopanego
za 2 godz. 18 min.
Torpedy obs³ugiwa³y liniê
Kraków – Zakopane, gdzie
rozk³adowo pokonywa³y ten
dystans w czasie 2 godzin 45
minut. Rekord niepobity do
dzisiaj na tej trasie, to przelot
torpedy w roku 1936 w czasie
2 godzin 18 minut! Obecnie
ekspres „Tatry” jedzie z Krakowa do Zakopanego 3 godziny 6 minut!
Trasê Warszawa – Zakopane
torpeda pokonywa³a w 6 godzin. Na stacjach, gdzie
zmienia³ siê kierunek jazdy,
torpeda dawa³a sobie radê
najlepiej ze wszystkich pojazdów kolejowych. Mia³a, bowiem, dwa silniki i dwóch
maszynistów na obu swoich
koñcach. Maszyniœci po³¹czeni byli ze sob¹ domofonem
i dodatkowo systemem sygna³ów nadawanych dzwonkami. Zmiana kierunku jazdy
dla torpedy, to by³a chwila.
Torpedy obs³ugiwa³y te¿ trasê
Kraków – Katowice.
– Ludzie przystawali na jej
widok i krzyczeli: Luxtorpeda! Luxtorpeda! Mia³a
piêkny aerodynamiczny
kszta³t. W tamtych czasach
to by³ szok!
To jest relacja œwiadka,
który przed wojn¹ wielokrot-

Obraz nêdzy i rozpaczy, czyli to, co pozosta³o z SD 80,
najszybszego poci¹gu Polski Ludowej
tworz¹c z nich tak zwane
poci¹gi specjalne, do dyspozycji generalnego gubernatora Hansa Franka. Torpedy
wozi³y niemieckich wa¿niaków
na urlopy do Zakopanego i
Krynicy, lub specjalnych goœci
Hansa Franka, na wy-cieczki.
Bywa³o, ¿e nawet do Austrii.
Po wejœciu Rosjan, w roku
1945 obie torpedy przejê³a
Armia Czerwona i trudno im
by³o wyt³umaczyæ, ¿e nie jest
to ich zdobycz wojenna na
Niemcach, tylko w³asnoœæ
Narodu Polskiego. Wreszcie
Rosjanie oddali Polakom obie
torpedy i torpedy wróci³y do
Krakowa, ale w okropny sposób zdewastowane, niekompletne i absolutnie nienadaj¹ce
siê do eksploatacji.
Z obu wagonów da³o siê
wreszcie odtworzyæ tylko
jeden, ale i tak nienadaj¹cy
siê na nic innego, jak tylko

gdy w roku 1953 na stacji Warszawa Wschodnia pojawi³ siê
znany jakby sk¹dœ, op³ywowy
kszta³t, a w uszach zadudni³a
pulsacja potê¿nego Diesla,
wszyscy jak jeden m¹¿ zakrzyknêli – Lux-torpeda!

W³oskie wagony motorowe
Nie by³a to, niestety, Luxtorpeda, ale w³oski wagon
motorowy SD 80, jakie w iloœci
trzech sztuk zakupi³y PKP
w zak³adach Fiat-OM w Mediolanie.
Nawet nie by³ podobny do
naszej Lux-torpedy, ale przela³o siê na niego wiele dawnej,
przedwojennej mi³oœci. By³
naprawdê bardzo dzielny. Móg³
pêdziæ z szybkoœci¹ 130 kilometrów na godzinê wioz¹c 72
osoby. Jego pierwsz¹ tras¹
by³a w³aœnie trasa Warszawa
Wschodnia – Gdynia. W roku
1959 zacz¹³ obs³ugiwaæ trasê
Warszawa – Bydgoszcz. Potem
by³a jeszcze trasa Warszawa
– Œwinoujœcie, gdzie otrzyma³
imiê „B³êkitna Fala”. Na tej
trasie móg³ przekraczaæ szybkoœæ 100 kilometrów na
godzinê i by³ to wtedy najszybszy polski poci¹g.
Nie mam stu procent pewnoœci, ale chyba wagony SD
80 u¿ywane by³y okazjonalnie
do przewozu jakichœ wielkich
dygnitarzy radzieckich z granicy ZSRR do Berlina. Mieszka³em wtedy tu¿ przy magistrali kolejowej Moskwa –
Berlin i dobrze pamiêtam
pêdz¹ce, jak szatan motorowe
wagony, malowane na kolory
kremowy i niebieski, rykiem
syreny zganiaj¹ce ze swej
drogi wszystko co ¿yje, œmigaj¹ce bez zatrzymywania siê
przez wszystkie nasze stacje.
To jechali w³adcy œwiata do
swojej filii w Berlinie. W podobny te¿ sposób wracali do
Moskwy.
W roku 1967 wagony motorowe przebudowano na wagony inspekcyjne, a w roku
1974 wszystkie trzy wagony
zosta³y wycofane z ruchu. Jeden z nich zosta³ eksponatem
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, ale po kilku latach, nie
wiadomo dlaczego, zosta³ z
tego Muzeum usuniêty. Ustawiono go na zaroœniêtym
krzakami, zapomnianym
torze, gdzie od lat jest ofiar¹
wandali i zawodowych handlarzy z³omem. Teraz przedstawia sob¹ obraz nêdzy i rozpaczy, œwiadcz¹c o tym, ¿e
Polacy, chyba jednak nie
ceni¹ sobie swojej w³asnej
przesz³oœci.
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POSZUKUJEMY
PRACOWNIKÓW
Agencja pracy poszukuje
pracowników w zawodach:
fizjoterapeuta, psycholog,
pielêgniarz, lekarz, celem
pracy po przeszkoleniu w
UE. Po wype³nieniu ankiety, zg³oszenie przes³aæ
poczt¹ elektroniczn¹.
Informacje na stronie: www.bcj-konsalting.eu
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KRZYSZTOF SZYMAÑSKI
tekst
MARIA BASZA zdjêcia
Rozpocz¹³ siê kolejny
sezon teatralny w Polskim
Teatrze Ludowym. W Roku
Juliusza S³owackiego nie
mog³o siê obyæ bez jego dzie³
na scenie teatru. I to nie
jednego dzie³a. Re¿yser Teatru pan Zbigniew Chrzanowski postanowi³ uczciæ
jubileusz Wieszcza podsumowaniem dorobku Teatru
pod k¹tem dzie³ wielkiego
poety. W przedstawieniu
Powtórka ze S³owackiego
przedstawiono fragmenty
dramatów poety, które goœci³y na scenie teatru od
czasu jego powstania po
dzieñ dzisiejszy. W ten sposób powsta³a wi¹zanka takich dzie³ S³owackiego, jak
Balladyna, Maria Stuart,
Mazepa, Kordian i Fantazy.
Polski Teatr Ludowy ma
szczególny szacunek do twórczoœci wielkiego Wieszcza. Od
pierwszych chwil istnienia
Teatru, sztuki S³owackiego s¹
sta³ymi pozycjami repertuaru. Gdy nie by³o mo¿liwoœci
inscenizacji ca³oœci dzie³a
wybierano najciekawsze
fragmenty i przedstawiano je
publicznoœci. A ta, ze swej
strony, z wdziêcznoœci¹ przyjmowa³a ka¿d¹ inscenizacjê.
Szczególnie wdziêczn¹ publicznoœci¹ by³a m³odzie¿
szkolna, która ze sceny czerpa³a swoj¹ wiedzê o utworach
poety. Tego wieczoru publicznoœæ lwowska te¿ z wdziêcznoœci¹ oceni³a trud aktorów.
Ktoœ mo¿e wspomina³ siebie
i swój udzia³ w spektaklach,
porównywa³ grê aktorów do
gry swoich kolegów, których
ju¿ mo¿e nie ma. Zmieniaj¹ siê
pokolenia, pojawiaj¹ siê nowi
aktorzy, nowe twarze, ale sens
dawnych dzie³ pozostaje bez
zmian – zmusza myœleæ, analizowaæ i wybieraæ wzory do
naœladowania.
O tym wszystkim po spektaklu zmêczony, ale szczêœliwy
i pe³en tej szczególnej energii,
zgodzi³ siê udzieliæ kilka s³ów
naszej gazecie wieloletni re¿yser Polskiego Teatru Ludowego
pan Zbigniew Chrzanowski:
„Rozpoczynamy ju¿ 51
sezon teatralny. Nie przypadkowo rozpoczynamy prezentacj¹ dramatów S³owackiego.
Twórczoœæ S³owackiego by³a
obecna w naszym repertuarze
od zarania, od pierwszych lat
naszej dzia³alnoœci. By³a to
przecie¿ Balladyna, w 1959
roku du¿e fragmenty kilku
sztuk S³owackiego, w tym
rzadko grywane Baetryks
Cenci, fragmenty z Mazepy, z
Marii Stuart. Tu chcia³bym
siê przyznaæ, ¿e ten fragment
z Marii Stuart, z IV aktu, to
by³a moja pierwsza re¿yserska
próba. Poprosi³em wtedy
Piotra Hausfatera, ¿eby pozwoli³ mi tê scenê wyre¿yserowaæ i skompletowaæ. On
naturalnie, mi przyzwoli³, tak

POWTÓRKA ZE SŁOWACKIEGO

El¿bieta Lewak

oceniæ, jak to wszystko by³o
dla teatru wa¿ne. Kolejny debiut w dzisiejszym spektaklu
to Marcin Wolloch. Jego dziadek gra³ w naszym teatrze od
pocz¹tku, a jego ojciec debiutowa³ jako paŸ w Antygonie.
Zobaczymy, czy po³knie tego
bakcyla teatru. Zadebiutowa³
dziœ i Eustachy Bielecki –
uczeñ szko³y nr 10. Zagra³ te¿
dziœ Artur Lafarowicz, który
debiutowa³ w zesz³ym roku w
przedstawianiu Babcia i
Wnuczek. Bardzo bym chcia³,
¿eby w przysz³oœci wzmocnili
szeregi naszego teatru, ale nie
mam prawa ingerowaæ w ich
plany ¿yciowe. Niestety jest
rzecz¹ nieuniknion¹, ¿e ci
najzdolniejsi odlatuj¹. Bardzo
nad tym bolejê, ale mo¿e zostan¹ jednak we Lwowie i bêdziemy mogli ogl¹daæ ich na
naszej scenie i bêd¹ kontynuowaæ nasze tradycje.
Nasze najbli¿sze plany to
udzia³ w Festiwalu Teatrów
Polonijnych, który odbêdzie
siê w paŸdzierniku w Wilnie.
Gramy tam w Teatrze na Pohulance, gdzie swoj¹ siedzibê
mia³a s³ynna „Reduta” Juliusza Osterwy. Poka¿emy tam tê
premierow¹ sztukê, co i dziœ.
A potem – wystêp w Warszawie,

Zbigniew Chrzanowski (od lewej) i Andrzej Bowszyk

Oklaskom nie by³o koñca

Luba Lewak i Wiktor Lafarowicz
¿e to by³, jakby nieoficjalny
mój debiut re¿yserski. By³ to
rok 1959 – mamy dziœ swoisty
jubileusz. Nie przypadkowo
tytu³ dzisiejszego spektaklu
brzmi Powtórka ze S³owackiego. Znalaz³y siê w nim
wszystkie utwory Wieszcza,
które w ró¿nych okresach
goœci³y w naszym repertuarze
b¹dŸ pe³ne, b¹dŸ fragmenty.
Jest to przyk³ad, jak ogromne
znaczenie odegra³a twórczoœæ
S³owackiego w naszym teatrze, jak du¿o jego sztuk

realizowaliœmy. Chyba nie ma
drugiego takiego autora,
którego a¿ tyle dzie³ goœci³o na
naszej scenie. Na nasz jubileusz 20-lecia w 1978 roku
wystawiliœmy Fantazego.
Wtedy to teatr otrzyma³ odznakê Zas³u¿ony dla Kultury
Polskiej. By³a to pierwsza
odznaka podsumowuj¹ca
nasz¹ dzia³alnoœæ. Potem ju¿
poszczególni aktorzy za swój
wk³ad w krzewienie kultury
byli nagradzani odznaczeniami
indywidualnie. Jest to bardzo

wa¿na odznaka, jak dla ca³ego
zespo³u, tak i dla aktorów.
W tym przedstawieniu
mamy kilka interesuj¹cych
debiutów aktorskich. Myœlê tu
o El¿biecie Lewak, która zagra³a Dianê z Fantazego.
Wstêpuje tu w œlady naszej
wspania³ej, niestety przedwczeœnie zmar³ej, aktorki Jolanty Martynowicz, która
stworzy³a tê niezapomnian¹
kreacjê. Ela z nawi¹zk¹ odziedziczy³a po swojej mamie –
Lubie Lewak te zdolnoœci aktorskie. I kolejna ciekawostka:
Luba w 1969 roku jeszcze jako
uczennica zadebiutowa³a w
Weselu Wyspiañskiego. W
zesz³ym roku El¿bieta te¿
gra³a Pannê M³od¹ w Weselu.
DŸwigamy ogromny baga¿ i ogromny dorobek wypracowany
przez te lata. Dopiero teraz,
z perspektywy czasu mo¿emy

w Domu Kultury na Bielanach. Jedziemy tam z Weselem Wyspiañskiego. Na pewno
pod koniec wrzeœnia lub w
paŸdzierniku powtórzymy
dzisiejszy spektakl w naszej
siedzibie przy ul. Kopernika.
O innych planach na razie,
nie bêdê wspomina³, bo praca
nad S³owackim zajê³a nam
czas od maja, od naszego powrotu z Katowic. W³o¿y³em w to
du¿o si³ i energii. Mam w zanadrzu kilka propozycji, ale
na razie nie chcê ich zdradzaæ.
Pragnê tu jeszcze zaznaczyæ, ¿e zaraz po spektaklu
wyje¿d¿am do Warszawy.
Jutro (14 wrzeœnia – red.) w
Senacie RP mam odebraæ z r¹k
Marsza³ka Senatu Bogdana
Borusewicza nagrodê dla
naszego teatru. Bardzo mi
mi³o, ¿e w taki sposób jest oceniana nasza praca”.
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PAŁACE, ŚWIĄTYNIE I DWORY
WSCHODNICH RUBIEŻY RZECZYPOSPOLITEJ
MARIA BASZA
tekst i zdjêcia
19 sierpnia br. w Muzeum Etnografii i Rzemios³a
Artystycznego we Lwowie
zosta³a otwarta wystawa
fotograficzna, na której przedstawiono prace Krzysztofa
Hejke, Rafa³a Dziêcio³owskiego i Andrzeja W¹sowskiego. Prezentowane fotografie przywo³uj¹ pamiêæ
o dawnych Kresach I Rzeczypospolitej. Ekspozycja by³a
ju¿ wystawiana w Warszawie
i w Krakowie. Do Lwowa
zosta³a sprowadzona dziêki
staraniom Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej we Lwowie.
Wystawiono fotografie, a
w³aœciwie – reprodukcje zdjêæ
w formie plakatów. Spoœród
fotografii Krzysztofa Hejke,
w muzeum lwowskim znalaz³y
siê m.in.:
- Warê¿ na Ukrainie, w dawnym woj. Lwowskim – koœció³
Pijarów pw. œw. Marka Aposto³a,
wzniesiony w XVII w.
- Grodno – koœció³ i klasztor
Brygidek, wybudowany w
latach 1642-1651, w stylu
wczesnego baroku, z elementami tzw. renesansu lubelskiego;
- Podhajce, na Ukrainie, w
dawnym woj. Tarnopolskim –
wnêtrze koœcio³a parafialnego,
w kaplicy grobowej, przy prezbiterium spoczê³y szcz¹tki
fundatorki œwi¹tyni – Zofii
Tyszkiewiczowej, wojewodziny
trockiej. W koœciele znajduje
siê tak¿e kaplica grobowa, w
której zosta³ pochowany
hetman Stanis³aw ReweraPotocki;
- Wilno – wnêtrze koœcio³a
Franciszkanów pw. Najœwiêtszej Maryi Panny, widok
chóru. Prawdopodobnie jest to
najstarszy koœció³ murowany
w Wilnie;
- Wilno – Ostra Brama.
Brama miejska, wzniesiona
w XVI w. razem z przylegaj¹cym
do niej fragmentem muru
obronnego, stanowi jedyn¹
pozosta³oœæ dawnych fortyfikacji. Miejsce, s³yn¹ce z cudownego obrazu Matki Boskiej
Ostrobramskiej. W 1927 r. w
obecnoœci Józefa Pi³sudskiego
i prezydenta Ignacego Moœcickiego obraz zosta³ uroczyœcie
koronowany koronami papieskimi przez metropolitê warszawskiego kard. Aleksandra
Kakowskiego;
Bazylika metropolitalna –
sanktuarium pw. Najœwiêtszej
Maryi Panny, katedra ³aciñska – jeden za najstarszych
koœcio³ów Lwowa, którego budowê rozpoczêto za czasów

Przemawia konsul RP we Lwowie Marcin Zieniewicz

Kazimierza Wielkiego. Od koñca
lat 90. XX w. trwaj¹ tu prace
konserwatorskie, prowadzone
przez polskich specjalistów,
koordynowane przede wszystkich przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”;
- Tartaków na Ukrainie, w
by³ym woj. Be³skim; koœció³
farny pw. œw. Micha³a archanio³a, ufundowany przez wojewodê kijowskiego Franciszka
Salezego Potockiego;
- Brze¿any na Ukrainie, w
dawnym woj. Tarnopolskim –
kaplica zamkowa Sienawskich
z XVI-XVIII w., przyk³ad wybitnej architektury manieryzmu,
ulegaj¹cy stopniowemu niszczeniu wskutek braku jakichkolwiek prac konserwatorskich;
- Lwów – wnêtrze XVIIIwiecznej kaplicy Boimów,
po³o¿onej obok katedry ³aciñskiej, na terenie dawnego
cmentarza. Manierystyczna
kaplica grobowa lwowskiej
rodziny Boimów – kupców
wêgierskich, do dziœ jest
jednym z najciekawszych zabytków Lwowa;

- Drohobycz na Ukrainie,
w dawnym woj. Lwowskim –
koœció³ parafialny pw. œw.
Bart³omieja, ufundowany w
1392 r. przez króla W³adys³awa Jagie³³ê. Œwi¹tynia
pe³ni³a tak¿e funkcje obronne,
by³a otoczona wa³em ziemnym, wykonanym na polecenie Zygmunta I Starego. Jej
wyposa¿enie uleg³o zniszczeniu
b¹dŸ kradzie¿y za rz¹dów
sowieckich, kiedy urz¹dzono
tu magazyn.
Rafa³ Dziêcio³owski pokaza³
lwowianom „skrawek” Litwy,
Bia³orusi i Ukrainy:
- Pa³ac w Towianach, który
zosta³ wybudowany na
prze³omie XVIII-XIX wieku
przez Benedykta Marconiego
– pisarza litewskiego;
- Borkuszki – w dawnym
woj. Wileñskim, monumentalna neobarokowa brama
z okresu miêdzywojennego
prowadzi do pa³acu, niestety
obecnie zdewastowanego;
- Podhorce, na Ziemi Lwowskiej. Pa³ac stanowi typ rezydencji, zwany balazzo in

fortezza. Jest jednym z najciekawszych na Ukrainie. Widok,
od strony ogrodu ukazuje
obronny charakter budowli,
otoczonej licowanymi kamieniem fortyfikacjami;
- Ró¿awa na Bia³orusi –
pa³ac wraz z galeriami ³¹cznikowymi, które prowadzi³y do
oficyn, flankuj¹cych dziedziniec. Jest jednym z najwiêkszych za³o¿eñ typu palatyñskiego na obszarze I Rzeczypospolitej. Rezydencja nale¿a³a
przez prawie 300-lecie do
rodziny Sapiehów;
- Dobroszyn w pobli¿u
Lwowa – elewacja ogrodowa
póŸno-barokowego pa³acu
letniej rezydencji arcybiskupów lwowskich, obecnie siedziba Instytutu Rolniczego;
- Tyniatyn na Ukrainie,
w dawnym woj. Rac³awskim.
Ignacy Witos³awski wybudowa³ na pocz¹tku XIX w. jedn¹
z najwspanialszych w Polsce
rezydencji neogotyckich.
Spoœród kolekcji Andrzeja
W¹sowskiego wystawiono
m.in. fotografie:

- Obudówka, gdzie do dziœ
zachowa³y siê imponuj¹ce
ruiny dawnej rezydencji Sobañskich, której budowê
rozpoczêto oko³o roku 1800.
Z balkonu rozci¹ga³ siê niegdyœ widok na szeroko rozlane
stawy i pa³acowy park;
- Napadówka – klasycystyczny dwór wybudowa³ tu
Walerian Przy³uski na pocz¹tku XIX w. By³ to w tym
czasie jeden z najpiêkniejszych dworów na Ukrainie,
dziœ grozi mu ca³kowita
zag³ada;
- Pojeziory, ko³o Wo³kowyszek na Litwie, w dawnym
woj. Trockim, widok przez
kolumnadê oficyny. Psary na
Ukrainie – jedna z okazalszych
rezydencji Ziemi Halickiej.
Malowniczo urozmaicona
bry³a pa³acowa – to najlepszy
przyk³ad stylu eliptycznego,
popularnego w koñcu XIX w.
„Pragniemy pokazaæ wielkoœæ i piêkno dziedzictwa
kulturowego o wymiarze
ogólnoœwiatowym. Chcemy
kszta³towaæ wspóln¹ kulturaln¹ przestrzeñ zjednoczonej
Europy” – powiedzia³ podczas
otwarcia obecnej ekspozycji
dyrektor muzeum lwowskiego
Roman Czme³yk.
Konsul RP we Lwowie Marcin Zieniewicz oœwiadczy³: „Na
tych fotografiach widzimy
pami¹tki naszej wspólnej
polsko-ukraiñskiej, polskobia³oruskiej, czy polskolitewskiej historii. W³aœnie one
ukazuj¹ nasz¹ wspóln¹
przesz³oœæ, w³aœnie one powinny inspirowaæ nas obecnie
i w przysz³oœci. Mamy tak¿e
obowi¹zek zachowania tych
wspania³ych obiektów dla
nastêpnych pokoleñ”.
„Kultura jest zawsze zwi¹zana z religi¹. ¯ycie ludzkie,
praca, kultura i koœció³ stanowi¹ jedn¹ ca³oœæ. Ka¿dy
ksi¹dz, zaczyna swoj¹ pracê
w nowej parafii od ratowania
zabytków. Ca³a archidiecezja
jest jednym z najwiêkszych
placów budowy, gdzie ponad
sto koœcio³ów znajduje siê
obecnie w remoncie” – powiedzia³ ks. Jan Nikel – nowy
proboszcz Katedry Lwowskiej.
Znany fotografik lwowski
Georg Borysowski w prywatnej
rozmowie z „Kurierem” podkreœli³, i¿ fotografie, przedstawione na obecnej ekspozycji
s¹ bardzo dobre. Niestety,
ukazuj¹ straszne zniszczenia
obiektów zabytkowych. Pan
Borysowski zastanawia siê
nad tym, gdzie szukaæ œrodków aby uratowaæ to, co
jeszcze uratowaæ mo¿na.
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ANDRZEJ MICIAK
prezes TKPZL w Moœciskach
1 sierpnia, rozpoczê³y siê
XIV Œwiatowe Letnie Igrzyska
Polonijne Toruñ 2009. Impreza trwa³a do 9 sierpnia.
Organizatorem Igrzysk by³
Urz¹d Miasta Torunia, a ich
Mecenasami: Senat RP, Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Bank Millennium.
Natomiast Honorowy Patronat
obj¹³ Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Kaczyñski.
W sportowej rywalizacji
bra³o udzia³ ponad 1100 rodaków z 29 krajów, ze wszystkich kontynentów œwiata.
Polonijni goœcie rywalizowali
w 22 dyscyplinach, rozgrywanych na prawie 20 obiektach
sportowych, znajduj¹cych sie
w Toruniu. Oprócz powszechnie znanych dyscyplin, takich
jak: lekka atletyka, pi³ka
no¿na, siatkówka, koszykówka
czy tenis ziemny i sto³owy,
nasi rodacy walczyli o medale
w golfie i bowlingu, sporcie,
zaliczanym do elitarnych
konkurencji.
Z przeprowadzonych rozmów z rodakami wynika, ¿e
Igrzyska Polonijne by³y dla
nich przede wszystkim okazj¹
do odwiedzenia swojej Ojczyzny, integracji Polonii oraz
sportowej rywalizacji.
Najwiecej rodaków (ponad
160 osób) przyjecha³o z Litwy.
Tylko o kilka osób mniej liczy³a
reprezentacja Niemiec i odleg³ej Kanady. Na starcie nie
zabrak³o zawodników z Argentyny, Australii oraz Republiki
Po³udniowej Afryki.
Mój pradziadek Bazyl Muszyñski (¿ona Aleksandra)
walczy³ w Legionach Pi³sudskiego. Pochodzi³ z okolic Bydgoszczy. Jego synowie Micha³
(ur. 1923 r.) i Jan urodzili siê
ju¿ w Równem, ko³o Dubna. Po
inwazji Sowietów ich losy sie
rozsta³y. Dziadek Micha³ podejrzewa³ ¿e Jan móg³ zgin¹æ
w bitwie nad Japoni¹, jako
lotnik. Nikt nie wie czy Bazyl
mia³ braci, czy Jan za³o¿y³ rodzinê. Jeœli gdzieœ jesteœcie,
odezwijcie siê.
Andrzej Muszyñski
andrzej@muszynski.info.pl
tel.: (0048) 664 185 175, Kraków

MOŚCISKA „SKAŁA”
– MISTRZEM ŚWIATA
KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ WE LWOWIE
Wydzia³ Wizowy:
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,
tel.: (032) 235-30-22, fax: (032)235-30-18,
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua

Sk³ad dru¿yny z Moœcisk: G³uchi Igor, Ha³abut W³odzimierz, Hano Artur, Hano Pawe³, Ho³owacz Roman,
£abuda Andrzej, Miciak Stanis³aw, Miciak £ukasz, Majger
Jurij, Matys Roman, Nachrabecki Antoni, Nachrebecki
W³odzimierz, Pauk Roman, Pluwak Iwan, Smo³a Iwan,
Wergun Roman, Brunec Rus³an, Poticznyj Micha³
Pi³karska dru¿yna „Ska³a”
Moœciska równie¿ uczestniczy³a juz w takich Igrzyskach,
zawsze by³a w czo³ówce, ale
po raz pierwszy zosta³a
mistrzem œwiata w dwóch
kategoriach: pi³ka no¿na
i futsal (halowa pi³ka no¿na).
8 dru¿yn, które bra³y udzia³
w pi³ce no¿nej, zosta³y podzielone na dwie grupy. W grupie „A” wystêpowa³y: Moœciska
„Ska³a”, Argentyna, Austria,
Grecja. W grupie „B”: ¯ytomierz „Polonia”, Czechy, Litwa
i Kanada. W meczu z reprezentacj¹ Austrii zwyciê¿yliœmy
(3:0), z Argentyn¹ (5:1), z Grecj¹ (1:3). W pó³finale spotkaliœmy siê z reprezentacj¹
Litwy, gdzie byliœmy lepsi po

Wydzia³ Karty Polaka,
ul. Smi³ywych 5, 79044 Lwów,
tel.: (032) 235-21-60, (032) 235-21-61,
(032) 235-21-70, faks: (032) 235-21-77,
e-mail: konsulat3@mail.lviv.ua

rzutach karnych. W finale
zwyciê¿yliœmy z reprezentacj¹
Czech (1:0). W finale futsalu
pokonaliœmy dru¿ynê z ¯ytomierza (4:1). W futsalu nagrodê najlepszego bramkarza
turnieju otrzyma³ zawodnik
naszej dru¿yny Roman Pauk.
Igrzyska Polonijne by³y
zorganizowane na wysokim
poziomie, zawodnicy czuli siê
komfortowo.
Serdeczne podziêkowania
sk³adamy organizatorowi
naszej dru¿yny p. Romanowi
£abudzie, trenerowi p. Antoniemu Nachrebeckiemu oraz
zarz¹dowi firmy „Transsystem
£añcut – Wola Dalsza”, za
przewóz zawodników do Torunia.

Wydzia³ Polonijny:
ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua.
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek, czwartek,
pi¹tek, godz. 10.00-14.00,
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê
drog¹ telefoniczn¹
Wydzia³ Opieki Prawnej i Konsularnej:
ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, wtorek (zapomogi),
czwartek, pi¹tek, godz. 10.00 - 14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê
drog¹ telefoniczn¹

POSZUKUJEMY KREWNYCH
Poszukuje rodziny,
krewnych majora Mieczys³awa Podgorskiego
s. Micha³a, urodzonego

Wydzia³ Obywatelski, Repatriacji
i Ochrony Miejsc Pamiêci Narodowej:
ul. Kociubiñskiego 11 A,
tel.: (032) 260-10-00, fax: (032) 260-29-38,
e-mail: konsulat2@mail.lviv.ua
Dni przyjêæ: poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek,
godz. 10.00-14.00.
W celu u³atwienia kontaktu prosimy
o uprzednie umawianie siê na wizytê
drog¹ telefoniczn¹

16.01.1896 r. w Drohobyczu,
zmar³ego w Katyniu.
Kontakt:
ks. Kazimierz Florek,
37-274 Kalnikow,
telefon 016-671-42-04
MIcha³ Muszyñski

Na zlecenie naszych klientów umieszczamy
również ogłoszenia w prasie ukraińskiej

REKLAMA KOMERCYJNA
ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

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

Wydzia³ Wizowy i Paszportowy:
ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów,
tel.: (032) 297-08-61, 2970862, (032) 297-08-63,
faks: (032) 276-09-74,
e-mail: konsulat@mail.lviv.ua

ВНУТРIШНI СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

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

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

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

OСTAHHЯ СТОРІНКA
STRONA OSTATNIA

1 см2................ 7,5 грн.
1 cm 2.............. 7,5 grn.
повноколірний
pełny kolor
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RADIO PRZEZ INTERNET POLSKIE
ANDRZEJ NOWOGRODZKI
Kijów
Coraz czêœciej s³uchamy
radia w pracy, czy te¿ w domu
przy komputerze. W tym wypadku, zamiast ³apaæ ledwo
co dochodz¹ce na Ukrainê
polskie rozg³oœnie przez zwyk³y
odbiornik radiowy, mo¿emy
skorzystaæ z mo¿liwoœci s³uchania radia przez Internet.
Oczywiœcie, jeœli nasz komputer jest do niego pod³¹czony
i nasz dostawca nie rozlicza
nas za ka¿dy kilobajt przes³anych danych, czyli za – tak
zwany – „trafik”.
Poni¿ej przedstawiam krótki
wykaz najpopularniejszych
polskich rozg³oœni, które s¹
obecne w Internecie.
Polskie Radio
Na stronie Polskiego Radia
mo¿emy s³uchaæ poszczególnych jego rozg³oœni (Jedynka,
Trójka) na ¿ywo:
http://polskieradio.pl/
sluchaj/
albo wybranych audycji
http://polskieradio.pl/
podcasting/
Na tej ostatniej znajdziemy
na przyk³ad wypowiedzi polityków z porannych Sygna³ów
Dnia w Jedynce, czy te¿ reporta¿e, a nawet starych poczciwych Matysiaków. Z kolei na
stronie
http://www.polskieradio.pl/
zagranica/ua/
znajdziemy informacje po
ukraiñsku – czêœæ tak¿e do
ods³uchania.
RMF FM
Na g³ównej stronie krakowskiej rozg³oœni –

www.rmf.fm
jest po prawej stronie archiwum audycji. Z kolei, wciskaj¹c trochê wy¿ej przycisk
„Pos³uchaj RMF FM”, bêdziemy mogli pos³uchaæ stacji na
¿ywo. Warto odwiedziæ tak¿e
inn¹ stronê tego radia:
www.miastomuzyki.pl
Tam znajdziemy co najmniej kilkadziesi¹t internetowych „stacji”, które nadaj¹
w³aœciwie ka¿dy rodzaj muzyki. Warto zwróciæ uwagê na
RMF Polski Rock, RMF Polskie
Przeboje czy RMF PRL.
Radio Zet
Warszawska rozg³oœnia
ma trochê mniej rozbudowan¹
stronê internetow¹. Na
http://www.radiozet.pl/
Sluchaj/Default.aspx
mo¿emy pos³uchaæ aktualnie
nadawanych audycji. Z kolei
na g³ównej stronie znajdziemy
zapisy wywiadów Moniki Olejnik z politykami. Nagrania nie
tylko audio, ale te¿ wideo.
Radio Maryja
Katolicki g³os w Twoim domu mo¿e brzmieæ tak¿e z komputera. Wystarczy wpisaæ
www.radiomaryja.pl
i po lewej stronie znajdziemy
zak³adkê „S³uchaj”. Wczeœniej
trzeba zainstalowaæ Real Player – mo¿na go œci¹gn¹æ na
stronie www.real.com.
To tylko niektóre najpopularniejsze stacje radiowe, których mo¿emy s³uchaæ przez
Internet. Inne znajdziemy na
przyk³ad na stronach
www.radiostacje.com
i www.nadaje.com
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HUMOR ŻYDÓW GALICYJSKICH
WG HORACEGO SAFRINA
Ja bardzo proszê o wsparcie... By³em cz³onkiem wêdrownej kapeli. Ale od urodzenia mam pecha. Otó¿,
kapela siê rozwi¹za³a i zosta³em w obcym mieœcie bez
grosza przy duszy... Gospodarz odnosi siê do zwierzeñ
pechowca z nieufn¹ rezerw¹.
- Jesteœcie muzykiem? A
na jakim to instrumencie
gracie?
¯ebrak zastanawia siê
d³ugo, wreszcie powiada:
- Na waltorni.
Pan domu otwiera szafê,
wyjmuje waltorniê i podaje
artyœcie:
- Zagrajcie mi coœ...
¯ebrak wzdycha ciê¿ko:
- Pan siê teraz sam przekona³, jakim ja jestem pechowcem! Pan musia³ akurat
posiadaæ waltorniê!
***
- Kochany mój! – mówi
pani Sara do mê¿a bankiera.
– Ten twój kasjer, którego
mia³eœ za uczciwego cz³owieka...

- Aj! – chwyta siê za serce
ma³¿onek. – Co siê sta³o?
- On mi dziœ zrobi³ wyznanie mi³osne...
- Oj, dziêki Bogu!... A ja
myœla³em, ¿e uciek³ z kas¹...
***
Znakomitego internistê
wiedeñskiego, docenta Herza,
wezwano kiedyœ w nocy do
bogatego pacjenta. Zbadawszy chorego lekarz zapyta³:
- Czy sporz¹dzi³ pan ju¿
testament?
- Jeszcze nie – odpowiedzia³ wystraszony pacjent.
- Niech pan natychmiast
wezwie notariusza! Bogaczowi dr¿¹ wargi.
- Pan doktor uwa¿a, ¿e
mój stan jest a¿ tak ciê¿ki?
- Bynajmniej. Ale ja nie
chcê byæ jedynym g³upcem,
którego obudzono tej nocy
z pañskiego polecenia!
***
- Tatê, co to jest dyplomata? – pyta synek ojcakramarza.
- Dyplomata, to jest taki
kupiec, co handluje polityk¹.

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

AUDYCJE
O POLAKACH
NA UKRAINIE
W RADIU OPOLE
Kliknij: http://
www.radio.opole.pl/
moduly/akcje/ukraina/
Do poprawnego
odtworzenia audycji
polecamy program
WinAmp. Do pobrania
ze strony
www.winamp.com
Klikaj¹c na http://
www.radio.opole.pl/
moduly/akcje/ukraina/
mo¿na pos³uchaæ
o osobach, zwi¹zanych
ze Stanis³awowem.

OGŁOSZENIE
MATRYMONIALNE
Jestem kobiet¹ w wieku
66 lat, o ³agodnym, dobrym
usposobieniu. Jestem dobr¹
gospodyni¹, ceniê sobie w ¿yciu radoœæ, nie narzekam na
los. 4 lata temu owdowia³am.
Mam dwóch doros³ych synów
i troje wnuków, którzy mieszkaj¹ w Polsce. Mieszkam we
Lwowie we w³asnym domu,
po³o¿onym w piêknej okolicy.
Na podwórku stoi figura Matki
Bo¿ej. Poszukujê Pana w wieku, odpowiednim dla mnie,
z którym mog³abym spêdziæ
resztê ¿ycia.
Kontakt: 243-78-21
+380955069211

JAK SŁUCHAĆ
POLSKICH AUDYCJI
NA UKRAINIE
Lwowska Fala jest nadawana od godz. 8.15 czasu polskiego. W porze emisji mo¿na tak¿e s³uchaæ Lwowskiej Fali
na stronie internetowej Polskiego Radia Katowice:
www.prk.pl, a wszystkie archiwalne nagrania – bêd¹, jak
dot¹d dostêpne na stronie internetowej Œwiatowego Kongresu
Kresowian: www.kresowianie.com
Audycja Radia „Rzeszów” o polskim dziedzictwie
kulturowym i o Rodakach na Ukrainie
Od marca ub. roku Polskie Radio „Rzeszów” emituje now¹
audycjê „Kresowe Dziedzictwo”, która zajmuje siê g³ównie
stanem polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie oraz
losem zamieszka³ych tu Rodaków. Aby jej pos³uchaæ kliknij:
www.radio.rzeszow.pl, nastêpnie - spoœród wielu ikonek,
widniej¹cych na dole strony - kliknij na „Kresowe Dziedzictwo”
i na jedn¹ z czterech ostatnio wyemitowanych audycji. Do
ich wys³uchania serdecznie zaprasza autor - Jacek Borzêcki
i Polskie Radio „Rzeszów”.
Radio Lublin na 103,2 i 99,6 MHz s³ychaæ bardzo dobrze
a¿ po Lwów (we Lwowie ju¿ nie).
Polskie Radio Warszawa I - na falach d³ugich 225 kHz
Polskie Radio Lwów
Zachêcamy te¿ wszystkich do s³uchania Polskiego Radia
Lwów (ze Lwowa) w ka¿d¹ sobotê od godz. 8.00 do godz.
12.00 (czasu polskiego) oraz w niedzielê od godz. 18.15 do
20.15 na fali: http://www.radio-n.com/eng/OnAir/
onair.htm. W eterze program jest nadawany na fali 106,7
FM (Radio „Neza³e¿nist”) i jest dobrze s³yszalny w promieniu
100 km od Lwowa.
Radio Polonia (godz. 18.30 – czasu miejscowego)
- Lwów – Radio Niezale¿nist UKF 106,7 MH
- Winnica – Radio TAK 103,7 FM
- Chmielnicki – Radio Podilla Center 104,6 FM
- Równe - Radio Kraj 68,2 FM
- ¯ytomierz – Radio ¯ytomyrœka Chwyla 71,1 FM i 103,4 FM
Radio Maryja: Che³m 102,8; Hrubieszów 95,8;
Lubaczów 102,3; Przemyœl 105,1; Ustrzyki Dolne 94,5
W³odawa 104,5; Rzeszów UKF 104, 5
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dział kulturalno – historyczny:
Jurij Smirnow
dział reportażu i informacji
regionalnej: Konstanty Czawaga
konstantyczawaga@wp.pl
i Halina Pługator
Stale współpracują:
Irena Kulesza, Szymon Kazi
mierski, Piotr Janczarek,
Tadeusz Olszański, Tadeusz
Kurlus, Jacek Borzęcki, Renata
Klęczańska, Maciej Dęboróg
Bylczyński, Wojciech Krysiński,
Aleksander Szumański,
Włodzimierz Osadczy, Taras Pro
chaśko, Eugeniusz Tuzow
Lubański, Natalia Kostyk, Olga
Ciwkacz, Wojciech Grzelak,
Zbigniew Lewiński, Eugeniusz
Niemiec, Mikołaj Oniszczuk,
Barbara Stasiak, Katarzyna Łoza,
Krzysztof Szymański, Dmytro
Antoniuk, Tadeusz Zubiński,
Elżbieta Lewak, Eustachy Bie
lecki i inni.
Drukujemy również teksty au
torów, z którymi się nie zga
dzamy!
Pismo wspierane przez Senat RP
za pośrednictwem Fundacji Po
moc Polakom na Wschodzie.
Za treść reklam, ogłoszeń i oświad
czeń redakcja nie ponosi odpo
wiedzialności, nie zamówionych
rękopisów nie zwraca i pozostawia
sobie prawo do skrótów.
ТзОВ Видавничий Дім «Молода
Галичина»
Indeks na prenumeratę 98780
Індекс передплати 98780
Газета виходить 2 рази на місяць
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JAK ZATAŃCZYĆ SŁOWACKIEGO
Oj dzieje siê tam, dzieje. W salonie pani Bo¿eny Rafalskiej, na ul. Rylejewa
we Lwowie, ma siê rozumieæ. Parê dni temu odby³ siê wieczór, którego
gwiazd¹ by³a Tetiana Pawe³ko – aktorka Teatru im. Marii Zañkowieckiej.
Wieczór poœwiêcony by³ Juliuszowi S³owackiemu. Nie bêdê zabiera³
czytelnikom czasu. Czy S³owackiego mo¿na opowiedzieæ? Nie mo¿na. Mo¿na
za to zatañczyæ! Brawura i kunszt, jaki pokaza³a pani Tetiana tañcz¹c na
deskach strychu – salonu to najprawdziwsza SZTUKA. Có¿ – te¿ jej opisaæ
nie mo¿na. Nie bêdê próbowa³.
chcia³ napisaæ: Marcin Romer (wysz³y tylko zdjêcia)

KURIER
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Można zaprenumerować
na poczcie!!!

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

PRENUMERATA W POLSCE
Możliwa jest prenumerata redakcyjna do Polski
i innych krajów.W sprawie prenumeraty gazety
do Polski, prosimy o kontakt pod naszym
adresem email: kuriergalicyjski@wp.pl
lub listownie, telefonicznie, faxem na numery
i adresy podane w stopce redakcyjnej.
Ponadto
przeczytać i zaprenumerować, a także kupić „Kurier
Galicyjski” można:
w Warszawie:
w Słowiańskiej Księgarni Wysyłkowej „Slavica”
przy ul. Gagarina 15
tel. +48 (022) 851 39 66 (kod pocztowy 00753)
w Domu Spotkań z Historią
ul. Karowa 20
tel. +48 (022) 826 51 95 (kod pocztowy 00324)
oraz
w Krakowie w Księgarni „Nestor” przy ulicy
Kanoniczej 13
tel. +48 (012) 421 92 94 (kod pocztowy 31002)
Przewóz osób we
we Lwowie
Lwowie ii na
na Ukrainie
Ukrainie
Jesteśmy do Państwa
dyspozycji
Państwa dyspozycji
Łatwo i wygodnie!

CIEKAWE STRONY
INTERNETOWE O KRESACH
www.kresy.pl
oraz:
www.kresy24.pl
www.pogranicze.eu
www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.net
www.kresy.webpark.pl
www.kresykrakow.com.pl
www.kresywschodnie.
webpark.pl
www.kresy.co.uk stanislawow.pl
www.kresy2000.pl
www.fotojonny.republika. pl
www.poznajukraine.com
Pełne wydanie Kuriera
Galicyjskiego w PDF na:
www.lwow.com.pl
www.duszki.pl

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

Kantorowe kursy walut na Ukrainie
17.09.2009, Lwów
KUPNO UAH
8,50
12,53
2,96
13,90
2,72

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

8,59
12,65
3,03
14,50
2,74

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

