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„Walka o wolnoœæ, gdy siê raz
zaczyna,

Z ojca krwi¹ spada
dziedzictwem na syna,

Sto razy wrogów zachwiana potêg¹
Skoñczy zwyciêstwem...”

Lord George Byron

Szeœciu cz³onków CKW na trzy-
nastu g³osowa³o przeciwko uznaniu
takiego wyniku i zapowiadaj¹ zaskar-
¿enie decyzji do s¹du. Jako przyczynê
podano niedostatecznie wnikliwe
rozpatrzenie skarg, dotycz¹cych falsy-
fikacji wyborów, z³o¿onych przez partie
opozycyjne oraz organizacje pozarz¹do-
we. Demonstracja partii opozycyjnych
rozpoczê³a siê o godz. 14:00 czasu
lokalnego (11:00 czasu polskiego).
Liderzy tych ugrupowañ zapowiadaj¹
udzia³ wyborców  spoza  stolicy. G³ów-
nym postulatem jest przeprowadzenie
drugiej tury wyborów. Wszyscy opozy-
cyjni kandydaci oskar¿aj¹ administra-
cjê pañstwow¹ o manipulacje przed i  w
trakcie wyborów na rzecz zwyciêstwa
Saakaszwilego w pierwszej turze.

Czy Gruzjê mo¿na  nazwaæ  pañst-
wem demokratycznym? Czy ten kraj,
podobnie, jak inne pañstwa postkomu-
nistyczne Europy Centralnej i Wschod-
niej wkroczy³ na drogê demokracji?

Czym w³aœciwie jest demokracja?
Wed³ug Wikipedii, greckie s³owo „de-
mokracja” (demokratia oznacza „rz¹dy
ludu”, od wyrazów demos „lud” + krateo
„rz¹dzê”) – ustrój polityczny, w którym
Ÿród³o w³adzy stanowi wola wiêkszoœci
obywateli. Gwarantem istnienia demo-
kracji jest konstytucja (wyj¹tkami s¹
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii Pó³nocnej i Izrael, nie
posiadaj¹ce spisanej konstytucji).
Obecnie powszechn¹ form¹ ustroju
demokratycznego jest demokracja
parlamentarna. We wspó³czesnej teorii
demokracji liberalnej, wywodz¹cej siê

z prac Johna Locke’a i Johna Stuarta
Milla zak³ada siê m.in., ¿e ustrój demo-
kratyczny powinien charakteryzowaæ
siê: mo¿liwoœci¹ wyboru w³adzy przez
wolne i uczciwe wybory, mo¿liwoœci¹
kandydowania do cia³ tworz¹cych w³a-
dzê przez wszystkich obywateli, rz¹dami
prawa i jawnoœci¹ stanowienia prawa,
przestrzeganiem humanistycznej idei
praw cz³owieka takich jak – wolnoœæ
g³oszenia swoich pogl¹dów. Stworzenie
ustroju, w którym z jednej strony wszys-
cy obywatele maj¹ rzeczywisty wp³yw
na rz¹dy, a z drugiej strony jest on
technicznie sprawny, stanowi jeden z
najwa¿niejszych i wci¹¿ nierozstrzyg-
niêtych problemów w teorii demokracji.

Na pytanie, jak wygl¹da budowanie
demokracji w Polsce, dr Tadeusz  Szawiel
z Instytutu Socjologii w Warszawie,
odpowiada: „Demokracja to bardzo
z³o¿ony, wielopoziomowy instytucjonalny
projekt. Proces instytucjonalizacji
polskiej demokracji dokona³ siê w zasa-
dzie wraz z przyjêciem konstytucji.
Polska jest demokracj¹ parlamentarn¹
z pe³ni¹cym  symboliczn¹  rolê  prezy-
dentem  oraz doœæ siln¹ pozycj¹ rz¹du i

premiera. To jest jedna warstwa. Jak
one funkcjonuj¹, to osobny problem.
Mo¿emy mówiæ o kondycji polskiej
demokracji, analizuj¹c postawê oby-

Gdy w niedzielê, 13 stycznia w Polsce po raz szesnasty gra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy Jurka Owsiaka, przed Pa³acem
Kultury i Nauki w Warszawie koncertowali znani artyœci, a wolontariusze z puszkami wyszli na ulice polskich miast, ponad 20 tys.
Gruzinów zebra³o siê na apel opozycji w centrum Tbilisi. Centralna Komisja Wyborcza Gruzji og³osi³a ostateczne wyniki wyborów
prezydenckich, zgodnie, z którymi wygra³ Michai³ Saakaszwili (53,47 proc.). Drugie miejsce zaj¹³ lider opozycji Lewan Gaczeczi³adze -
25,67% g³osów. Badri Patarkaciszwili uzyska³ 7,10% g³osów, Szalwa Natelaszwili 6,55%, Dawid Gamkrelidze 4,05%,
Georgi Maisaszwili 0,78%, a Irina Sariszwili 0,13%. Opozycja w akcie sprzeciwu rozpoczê³a protesty, oskar¿aj¹c w³adze o fa³szerstwa.
Zaprzysiê¿enie Saakaszwilego na nowy urz¹d prezydencki planowane jest na 20 lub 21 stycznia.

W DRODZE DO DEMOKRACJI

watelsk¹ Polaków i tutaj nasze oceny
mog¹ byæ zró¿nicowane. Podam taki
przyk³ad: Polska wyró¿nia siê na tle
innych krajów postkomunistycznych,
które na pocz¹tku lat 90. zaczê³y
budowaæ system demokratyczny,
stosunkowo nisk¹ frekwencj¹ wy-
borcz¹”.

Wed³ug badañ, przeprowadzonych
w dniach 24-28 kwietnia 2006 roku
przez Centrum Badañ Marketingowych
Indicator na ogólnopolskiej grupie 1000
Polaków wynika – 81% obywateli
uwa¿a, ¿e ustrój panuj¹cy w Polsce – to
pe³na demokracja, jednoczeœnie a¿ 65%
ankietowanych jest niezadowolonych z
jej funkcjonowania. Zdaniem 17%
badanych ustrój panuj¹cy w Polsce nie
zas³uguje na miano demokracji; 2% nie
ma na ten temat zdania. Wed³ug respon-
dentów, najwa¿niejsze cechy ustroju
demokratycznego to regularne uczciwe
wybory (uwa¿a tak 97% badanych),
prawo do udzia³u w nich wszystkich
doros³ych obywateli (96%) oraz swo-
boda wyra¿ania pogl¹dów politycznych
(93%).

Demokracja w Polsce dojrza³a –
pisze brytyjski dziennik „Times”,
komentuj¹c wybory do parlamentu w
Polsce jesieni¹ 2007 roku. W tekœcie pod
tytu³em „Mistrz Tusk” gazeta pisze, ¿e
„przysz³y premier ma kwalifikacje, by
kierowaæ liberaln¹ pod wzglêdem go-
spodarczym demokracj¹”. Brytyjski
dziennik zastanawia siê jednak, czy Tusk
„rozumie ró¿nicê miêdzy demokracj¹ a
populizmem”.

Jak wygl¹da budowanie demokracji
na Ukrainie? Myko³a Riabczuk – ukraiñ-
ski krytyk literacki, eseista i poeta pisze,
i¿ na Ukrainie powsta³a demokracja, ale
nieliberalna – bez pañstwa prawa,
klarownego podzia³u w³adz, nienaru-
szalnych wolnoœci obywatelskich, po-
szanowania w³asnoœci. Taka demokracja
przynosi g³ównie chaos, bezprawie i
korupcjê. „Trzeba uczciwie przyznaæ –
kontynuuje Myko³a Riabczuk – ¿e przez
pó³tora roku rz¹dów pomarañczowi

Michai³ Saakaszwili podczas rewolucji pomarañczowej w Kijowie

Jedna ze studentek podczas
rewolucji pomarañczowej
w Stanis³awowie
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KONSULAT GENERALNY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WE LWOWIE

zlokalizowany jest w dwóch miejscach

Konsul Generalny, sprawy prawne,
opieki konsularnej

Sprawy obywatelskie i repatriacji
Każdy czwartek od godz. 10.00 do 14.00

(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu)

Sprawy paszportowe
Każdy poniedziałek i piątek od godz. 10.00 do 14.00

ul. Kociubińskiego 11a / 3, 79011 Lwów
sprawy kultury, nauki oraz wypłaty rent

Sprawy paszportowe, obywatelstwa i repatriacji
ul. Kociubińskiego 11a /1, 79011 Lwów

tel.: (+380 322) 2601000
tel.: (+380 32) 2600855
fax: (+380 32) 2602938

e�mail: konsulat2@mail.lviv.ua
serwis internetowy: www.konsulat.lviv.ua

Sprawy wizowe
ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów

tel. (+380 32) 2970861, 2970862, 2970863,
2970864,

fax (+380 322) 760974
e�mail: konsulat@mail.lviv.ua

serwis internetowy: www.konsulat.lviv.ua

W interwencyjnych przypadkach
(np. zagubienie paszportu przez obywatela

polskiego)
należy się zgłaszać:

ul. Kociubińskiego 11a / 1 (w dni robocze od
godz.8.30 do godz.16.30)
lub do konsula dyżurnego

ul. Iwana Franki 110 (soboty, niedziele, święta)

Kolejne rozg³oœnie oraz polski
dwutygodnik na Ukrainie rozpoczn¹
wspó³pracê z Radiem Opole. Rozmowy
na ten temat prowadzi³ we Lwowie
prezes Marcin Palade. Nasza rozg³oœnia
od czterech miesiêcy emituje swoje
audycje w pañstwowym Radiu w Iwano-
Frankiwsku czyli dawnym Stanis³awo-
wie. S¹ one efektem umowy o wspó³-
pracy, podpisanej w po³owie roku. Takie
porozumienia zawarte zostan¹ równie¿
z Polskim Radiem Lwów oraz pañstwo-
wym radiem Tarnopol.

Prezes Radia Opole Marcin Palade
uzgodni³ te¿ warunki wspó³pracy z

redakcj¹ „Kuriera Galicyjskiego”. Jest
to obecnie jedyna polska gazeta uka-
zuj¹ca siê na ca³ej Ukrainie zachodniej.
Dotychczas Polacy na Ukrainie mieli
ograniczon¹ mo¿liwoœci przedstawiania
swoich problemów w mediach elektro-
nicznych. Poza lokalnym Polskim
Radiem Lwów jesteœmy jedyn¹ polsk¹
rozg³oœni¹, która zagwarantowa³a sobie
prawo przemawiania do tamtejszych
Polaków w jêzyku ojczystym.

Jan Poniatyszyn
Wtorek, 18 grudnia 2007 15:26

Radio Opole podało

Współpraca
z ukraińskimi mediami

Najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia
i wszelkiej pomyœlnoœci z okazji Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia oraz zbli¿aj¹cego
siê Nowego Roku z³o¿yli sobie cz³on-
kowie UTW we Lwowie, dziel¹c siê
op³atkiem. Spotkanie mia³o miejsce
27 grudnia 2007 r. w sto³ówce Politech-
niki Lwowskiej. Rozpocz¹³ je chór
„Lutnia”, który wykona³ kilka kolêd i
pastora³ek. Ks. prof. Józef Wo³czañski
z Papieskiej Akademii Teologicznej w
Krakowie poœwiêci³ op³atki i z³o¿y³
wszystkim obecnym serdeczne ¿yczenia.
W swoim przemówieniu podkreœli³
wa¿ne znaczenie Lwowa, który jest
symbolem uczuæ, mi³oœci i wszystkiego,
co najlepsze. ̄ yczy³ wszystkim  by  nigdy
nie zapominali o swoim zwi¹zku z
Polsk¹, o wa¿nym znaczeniu wiary i, co
najwa¿niejsze, przekazywali polsk¹
tradycjê przysz³emu pokoleniu.

Spotkanie op³atkowe w Ka³uszu
odby³o siê 29 grudnia. W tym dniu ob-
chodzono równie¿ 15-lecie Oddzia³u

“Jest w moim kraju zwyczaj,
że w dzień wigilijny

Przy wzejściu
pierwszej gwiazdy wieczornej

na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego

łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując
uczucia w tym chlebie”

Cyprian Kamil Norwid

Świąteczne spotkania Rodaków
5 stycznia swoje spotkanie op³at-

kowe w szkole nr 10 we Lwowie mieli
cz³onkowie Polskiego Towarzystwa
Opieki nad Grobami Wojskowymi.
O. Grzegorz Cymba³a z koœcio³a œw. An-
toniego poœwiêci³ op³atki i z³o¿y³
zebranym serdeczne ¿yczenia zdrowia i
wszelkiej pomyœlnoœci. Potem sk³adali
je kolejno: Jan Franczuk, prezes tego
Towarzystwa, Emil Legowicz, prezes
TKPZL, który wspomnia³ o problemach,
zwi¹zanych z wizami Schengen i o
Karcie Polaka, a tak¿e Emilia Chmie-
lowa, prezes Federacji Organizacji
Polskich na Ukrainie. Jej krótkie prze-
mówienie mo¿na zatytu³owaæ dwiema
s³owami: „Bêdzie lepiej!”. Te s³owa s¹
zawarte w tytule filmu, w którym czo³o-
wymi postaciami s¹ Szczepcio i Toñcio.
Któ¿, jak nie oni, maj¹ uczyæ nas
optymizmu?

Inf. w³asna

TKP  im. Franciszka Karpiñskiego w
tym mieœcie. Prezes Nadzieja Wañczak
z³o¿y³a obecnym tradycyjne ¿yczenia
œwi¹teczno-noworoczne. W uroczystoœ-
ciach uczestniczyli: prezes TKP Wanda
Ridosz, ks. dziekan Kazimierz Halimurka
oraz zastêpca mera Ka³usza Bogdan
Romaniuk. I zgodnie z dawnym zwy-
czajem polskim – dzielenie siê op³atkiem,
wzajemne ¿yczenia, rozmowy, wspom-
nienia i œpiewanie kolêd.

przywódcy nie zrobili prawie nic, by
formalna demokracja afro-azjatycko-
latynoskiego typu przekszta³ci³a siê w
prawdziwie liberaln¹, któr¹ uda³o siê
obroniæ podczas pomarañczowej rewo-
lucji. Ale te¿ trzeba stwierdziæ, ¿e
rz¹dz¹cy od dziewiêciu miesiêcy
premier Wiktor Janukowycz, jego Partia
Regionów oraz jej koalicjanci –
socjaliœci i komuniœci – zrobili wszystko,
by zniszczyæ nawet tê demokratyczn¹
fasadê, któr¹ tak cieszyliœmy siê po
pamiêtnych wydarzeniach na Majdanie
niespe³na trzy lata temu”.

Przedterminowe wybory do Rady
Najwy¿szej na Ukrainie w 2007 roku,
zapowiedziane zosta³y po tym, jak 2
kwietnia 2007 prezydent Wiktor
Juszczenko rozwi¹za³ ukraiñski parla-
ment. Decyzjê tê motywowa³ ³amaniem
konstytucji przez rz¹dz¹c¹ Partiê
Regionów poprzez opóŸnianie sk³adania

rzystów Bloków Julii Tymoszenko i
Nasza Ukraina (przy obowi¹zku obie-
rania wiêkszoœci na frakcjach parla-
mentarnych).

Stan wojenny w Polsce, Lubin 31.08.1982

Przed Ambasad¹ Polsk¹ w Warszawie, grudzieñ 2004

mandatów deputowanych przez pos³ów
powo³anych na funkcje rz¹dowe (przy
istniej¹cym zakazie ³¹czenia tych
stanowisk) oraz przyjêcie do koalicji
rz¹dowej kilku by³ych parlamenta-

Liderka BJuT i by³a premier Julia
Tymoszenko zadeklarowa³a chêæ
utworzenia „koalicji pomarañczowej.
4 grudnia parlament g³osami „poma-
rañczowych” wybra³ Jaceniuka na

marsza³ka Rady Najwy¿szej, a 18
grudnia premierem Ukrainy zosta³a Julia
Tymoszenko. Ukraina uzyska³a pre-
miera ponad dwa i pó³ miesi¹ca po

przedterminowych wyborach, które
odby³y siê 30 wrzeœnia. Kandydaturê
Tymoszenko popar³o 226 deputowa-
nych bloku nosz¹cego imiê nowej
premier i proprezydenckiego bloku
Nasza Ukraina-Ludowa Samoobrona
(NU-LS). Na swej pierwszej konferencji
prasowej Tymoszenko zapowiedzia³a
reformy wewnêtrzne i zapewni³a, ¿e jej
rz¹d bêdzie przewidywalnym partnerem
na arenie miêdzynarodowej. Mówi¹c o
polityce zagranicznej Tymoszenko
skoncentrowa³a siê na stosunkach
gazowych z Rosj¹, oraz roli Ukrainy,
jako kraju, przez który p³ynie tranzytem
gaz do pañstw UE. Natomiast dotych-
czasowy szef rz¹du Ukrainy Wiktor
Janukowycz ostrzeg³, ¿e objêcie w³adzy
przez Tymoszenko wzmocni polary-
zacjê na Ukrainie. „Wydarzenie to
pog³êbi kryzys gospodarczy i podzia³y
w ukraiñskim spo³eczeñstwie. (...)
Czeka nas epoka intryg politycznych i
swarów. Ciê¿ko bêdzie utrzymaæ jed-
noœæ (koalicji), maj¹c tylko 226
deputowanych” – powiedzia³.

Wracaj¹c do ostatnich wydarzeñ w
Gruzji, analizuj¹c przemiany polityczne
w Polsce i na Ukrainie, chcia³oby siê
mieæ nadziejê, i¿ kraje te s¹ na dobrej
drodze, na drodze budowania demo-
kracji. Oby, parafrazuj¹c Byrona,
mo¿na by³o powiedzieæ: „Sto razy wro-
gów (demokracji) zachwiana potêg¹
koñczy zwyciêstwem...”
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WIADOMOŚCI
GALICYJSKIE
IRENA MASALSKA
Wykorzystano wiadomoœci Zachodniej Korporacji Informacyjnej

Pierwsza od 50 lat Msza św. w kościele
św. Kazimierza
W dniu 7 stycznia Mszê œw. w obrz¹dku bizantyjsko-ukraiñskim odprawili ojcowie
zakonu studyckiego – o. Sebastian, o. Antoni oraz s³ynny lwowski egzorcysta o. Wa-
syl (Woronowski). Uroczystoœci nowej konsekracji œwi¹tyni zaplanowano na niedzielê
20 stycznia. Pomieszczenie by³ego koœcio³a œw. Kazimierza zosta³o niedawno
przekazane Koœcio³owi greckokatolickiemu, parafiê bêd¹ obs³ugiwali zakonnicy-
studyci, którzy zaplanowali stworzenie tu muzeum sztuki sakralnej. Œwi¹tynia otrzyma
równie¿ nowego patrona – Kazimierza-Klemensa Szeptyckiego (rodzony brat metropolity
Andrzeja Szeptyckiego, prze³o¿ony klasztoru braci-studytów w Uhniowie, zamordo-
wany w ³agrach sowieckich). Przewiduje siê równie¿, ¿e przy parafii powstanie
Wschodnioeuropejskie  Centrum Naukowo-Badawcze Zachowania i Rozwoju Sztuki
Sakralnej „Ikona zwierciad³em historii i wiary”. W czasach sowieckich w pomiesz-
czeniu koœcio³a œw. Kazimierza mieœci³a siê szko³a milicji.
***

Uroczysty wieczór,
poświęcony Gabrieli Zapolskiej
ma odbyæ siê we Lwowie w koñcu stycznia br. Wydawnictwo „Kameniar” wspólnie z
Fundacj¹ „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Federacj¹ Organizacji Polskich na Ukrainie,
organizuje wieczór poœwiêcony 150. rocznicy urodzin wybitnej polskiej dramatopisarki,
powieœciopisarki i publicystki Gabrieli Zapolskiej – „Gabriela Zapolska – imiê na
mapie literackiej Ukrainy”. Zdaniem Dmytra Sapihy, dyrektora wydawnictwa
„Kameniar”, instytucja ta chce uczciæ wybitn¹ postaæ polskiej litera-tury, dramatopisarkê,
która mieszka³a, tworzy³a i zosta³a pochowana we Lwowie. Dmytro Sapiha podkreœli³
równie¿, ¿e utwory Gabrieli Zapolskiej ciesz¹ siê zainteresowaniem wspó³czesnych
ukraiñskich re¿yserów, miêdzy innymi wybitny ukraiñski re¿yser Roman Wiktiuk
(pochodz¹cy ze Lwowa), wystawi³ niedawno spektakl „Maleñkie ma³¿eñskie zdrady”
na podstawie utworu polskiej dramatopisarki.
***

Na Ziemi Lwowskiej
wyciągi narciarskie są niebezpieczne
dla turystów
7 stycznia br. 150 turystów przez ponad 6 godzin siedzia³o w fotelikach, spogl¹daj¹c w
dó³... Dzia³o siê to na wyci¹gu miasteczka turystycznego „Zahar Berkut” w powiecie
Skole na Ziemi Lwowskiej. S³u¿by ratownicze mówi¹, ¿e, na ca³e szczêœcie, nie by³o
mrozu. Jak siê okaza³o, zepsu³a siê stacja przewodnia wyci¹gu linowo-krzese³kowego.
Kompensacj¹ dla osób (wœród nich by³y tak¿e dzieci), które marz³y na górze, by³a...
bezp³atna kolacja. Niestety, wszystkie wyci¹gi narciarskie i krzese³kowe, po³o¿one w
górach na terenie Ziemi Lwowskiej, s¹ w z³ym stanie technicznym.
***

„Od atrakcji do szmelcu. Lwowski wic”
Tak nazywa siê film dokumentalny, premiera którego odby³a siê 8 stycznia br. w Mu-
zeum Idei we Lwowie. Re¿yser Igor Czajka przedstawi³ historiê walki o wolnoœæ s³owa,
toczonej miêdzy merem Lwowa Andrijem Sadowym a gazet¹ Lwowskiej Rady
Miejskiej „Ratusz” oraz jej redaktorem Myko³¹ Saweljewym.
***

W Stanisławowie można podziwiać...
„Dobre Anioły” i „Kary Boże”
25 grudnia w Muzeum malarstwa w Stanis³awowie otwarto wystawê lwowskiej artystki
Lilii Sobol. Wœród „Dobrych Anio³ów” s¹: „Anio³, który siê chowa”, „Anio³, daruj¹cy
mi³oœæ”, „Anio³, który dotyka”, „Anio³, daruj¹cy nadziejê”. Wœród „Kar Bo¿ych” s¹:
„S¹d Bo¿y”, „Pierwsza kara Bo¿a. Woda zamieniona na krew.”, „Dziewi¹ta kara Bo¿a”.
Ciemnoœæ”, „Trzecia kara Bo¿a. Wszy” i in. G³ównym tematem wystawy jest przeciw-
stawienie œwiat³a ciemnoœci, a anio³ów – karom.
***

Obchody 850�lecia miasta Śniatyń
mogą przebiegać
na szczeblu ogólnokrajowym
Projekt uchwa³y, dotycz¹cej takiego zorganizowania obchodów zg³osi³ do parlamentu
Ukrainy pose³ Wo³odymyr Mojsyk, pochodz¹cy z Pokucia. Zdaniem pos³a, przygo-
towania i obchody wymagaj¹ znacz¹cych wydatków, przede wszystkim, zwi¹zanych
z odnawianiem, konserwacj¹ i remontem zabytków architektury, archeologii, historii i
kultury. Pose³ uwa¿a, ¿e sprostanie takim dzia³aniom jest ponad si³y w³adz tego miasta
i obwodu. Pierwsza wzmianka o Œniatynie pochodzi z roku 1158, prawo magdeburskie
miasto otrzyma³o w roku 1448.
***

Naukowiec z Czerniowiec
otrzymał nagrodę im. Galileusza
Pierwszym w historii Ukraiñcem, który otrzyma³ tê nagrodê, zosta³ dziekan Wydzia³u
In¿ynieryjno-Technicznego Uniwersytetu Narodowego w Czerniowcach im. Jurija Fed-
kowicza, prof. dr hab. Oleg Angielski. Decyzjê o przyznaniu nagrody podj¹³ odpowiedni
komitet oraz Komisja Miêdzynarodowa d.s. Optyki. Nagroda im. Galileusza jest
przyznawana jednej osobie w ci¹gu roku – za wa¿ny udzia³ w rozwoju optyki. Stanowi¹
j¹ srebrny medal z wizerunkiem Galileusza, nagroda pieniê¿na, a tak¿e zaproszenie do
udzia³u w Kongresie Komisji Miêdzynarodowej d.s. optyki. Wspomniana komisja
wspiera laureata nagrody w jego dzia³alnoœci naukowej.

REPERTUAR OPERY LWOWSKIEJ
NA STYCZEŃ 2008

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
0�0380322�72�88�60; 72�86�72; 74�20�80; 42�11�63

24 Czwartek
G. Puccini Bohema
godz.18, opera w 4 aktach
25 Piątek
S. Prokofjew
Romeo i Julia
balet w 2 aktach, godz.18

27 Niedziela
P. Czajkowski
Jezioro Łabędzie
balet w 3 aktach, 4 odsłonach
godz.12
G. Verdi Nabucco
opera w 3 aktach, godz.18

STANIS£AW DURYS
Rok 1961 od pocz¹tku zacz¹³ siê

trudno, poniewa¿ ruszy³ w obieg nowy
rubel (jednostka pieniê¿na ZSRR).
dziesiêciokrotnie mniejszy w wartoœci
pieniê¿nej. Spowodowa³o to dewaluacjê,
ludzie byli zdezorientowani. Owa
sytuacja równie¿ negatywnie wp³ynê³a
na dzia³alnoœæ komitetu rodzicielskiego.
Wszystkich ogarnê³a apatia do dzia³al-
noœci charytatywnej. Obozów wiêcej ju¿
nie organizowano, jednak ma³e grupy
prywatne nie zaprzesta³y swojej dzia-
³alnoœci.

W lipcu trzy grupy kilkoosobowe
ruszy³y do S³awska na wakacje. Dwie
grupy by³y z „dziesi¹tki”, jedna nato-
miast z tzw. „trzydziestki” (szko³a nr 30
na ul. Krasickich). Nasza mama, Anna
Durys, mia³a nas piêcioro pod swoja
opiek¹. Mieszkaliœmy na górze Pahor.
Wszystkie trzy grupy mieszka³y jedna
obok drugiej, w chatach u gospodarzy.
Chodziliœmy sami do lasu po drzewo,
do S³awska po chleb dwa razy w tygod-
niu, natomiast miêso lub drób kupowa-
liœmy u gospodarzy. Dla nas by³y ciekawe
te wypady do lasu po grzyby, wêdrówki
górskie, choæ niedalekie.  Zawsze byliœmy
pewni, ¿e nie zab³¹dzimy, bo towarzy-
szy³y nam gospodarskie psy, z którymi
siê zaprzyjaŸniliœmy. Starsi ch³opcy
chodzili na ryby nad rzekê. Wróciliœmy
wypoczêci, zadowoleni i opaleni.

Je¿eli chodzi o edukacjê duchow¹,
to nie skoñczy³a siê ona po Pierwszej
Komunii œwiêtej. Pamiêtam, kiedy
by³em w czwartej klasie, do nas do domu
przysz³a p. Janina Fastnach (p. Nana) z
propozycj¹ prowadzenia zajêæ z etyki i
estetyki chrzeœcijañskiej. Zajêcia
odbywa³y siê dwa razy w tygodniu.
Oprócz mnie na nich by³o obecnych
jeszcze dwóch ch³opców, ze szko³y nr 30
i  nr 24. Na tych zajêciach poznawaliœmy
wartoœci chrzeœcijañskie i przygotowy-
waliœmy siê do ministrantury. Po roku
zdawaliœmy egzamin w Katedrze, który
przyjmowa³ u nas ksi¹dz Kiernicki. W
pi¹tej i szóstej klasie kontynuowaliœmy
naukê, ale ju¿ w szerszym gronie. Do³¹-
czy³y do nas panienki. Zajêcia odbywa³y
siê w domu Zosi Kokodyñskiej. Wœród
tych dziewczynek by³a jedna, Czesia
¯aczek, która w póŸniejszym czasie
zosta³a siostr¹ prze³o¿on¹ sióstr karmeli-
tanek bosych w Ujsolu nad Bajka³em.
Koñczy³ te zajêcia nastêpny egzamin.
Oprócz tych zajêæ,  jeszcze  by³y nie-
dzielne spotkania literacko-historyczne
dla m³odzie¿y u pani Marii Clamut,
u prof. Marii Jarusiewicz – geograficzne,
u pañstwa Adamskich, gdzie na jednym
ze spotkañ Stefan Adamski zosta³
przyjêty do harcerstwa przez harcmistrza
z Polski, u pañstwa Nikodemowiczów
– spotkania muzyczne, na których s³u-
chaliœmy ró¿nych utworów muzycznych
np. K. Pendereckiego, Moniuszki i
innych. Na tych spotkaniach by³a obecna
m³odzie¿ w ró¿nym wieku i czasami
by³o ponad trzydzieœci osób. Na
zajêciach nie by³o ¿adnych konspektów,
czêœæ informacji trzeba by³o zapamiêtaæ,
czêœæ odnaleŸæ w odpowiedniej litera-
turze. W taki sposób dowiedzieliœmy siê
o premierze „Dziadów” A. Mickiewicza
w Krakowie w 1967 r., na której by³
obecny jeden z naszych starszych kole-

Długa droga do Karty Polaka
(cd. numeru poprzedniego)

gów, i o reakcji na to wydarzenie w³adz
radzieckich.

Bêd¹c w Polsce ze swoim ojcem w
1965 r., zosta³em bierzmowany w Prze-
myœlu w Katedrze, chocia¿ w ZSRR
mo¿na by³o te¿ byæ bierzmowanym, ale

dokumentów potrzebna by³a opinia ze
szko³y, wtedy ju¿ by³em w klasie IX
(szko³a œrednia nr 24). Poprosi³em
kierowniczkê klasow¹ p. Swiet³anê
Semeniuk (teraz Jurczenko) o napisanie
opinii. Gdy j¹ przynios³em na milicjê,
pani major przeczyta³a i powiedzia³a:

trzeba by³o jechaæ do Wilna lub Rygi, a
to bardzo daleka droga. W 1967 r., maj¹c
ju¿ szesnaœcie lat, otrzyma³em pozwo-
lenie od ksiêdza Kiernickiego do tego,
by s³u¿yæ do Mszy œw. w Katedrze
Lwowskiej.

Je¿eli ktoœ uwa¿a, ¿e by³o wielu
chêtnych do s³u¿enia do Mszy, to bardzo
siê myli. W Katedrze wtedy na piêciu
ministrantów by³o nas dwóch Polaków,
nie bior¹c pod uwagê starszych mini-
strantów. S³u¿y³o siê do Mszy z powo³a-
nia, a nie z przymusu, chocia¿ to mia³o
póŸniej przykre nastêpstwa zarówno w
szkole, jak i w dalszym ¿yciu. Jednak
nie zwa¿aliœmy na to i nie wyrzekaliœmy
siê w³asnej wiary i narodowoœci.

Gdy zmar³ ks. Chwirut, proboszcz
koœcio³a œw. Antoniego, s³u¿yliœmy do
Mszy œw. ¿a³obnej i podczas pogrzebu
na Cmentarzu Janowskim. Byliœmy
ubrani w bia³e kom¿e z czarnymi pele-
rynkami. Fotografowie robili zdjêcia,
które póŸniej dostaliœmy, ale jedno
zdjêcie, na którym nas trzech ministran-
tów dobrze widaæ, dziêki „dobrym
ludziom” trafi³o do Moskwy, na stó³
genera³a Jepiszewa. By³ kierownikiem
g³ównego oddzia³u politycznego armii
ZSRR. Jeden z naszych ministrantów
by³ w czynnej s³u¿bie wojskowej. Mia³
wtedy oficjaln¹ przepustkê, ale udowod-
niono mu, ¿e bezprawnie zdj¹³ mundur.
Te zdjêcia przes³ano z Moskwy do
Lwowa, do odpowiednich s³u¿b i to
mia³o przykre nastêpstwa.

S¹ tacy panowie, którzy w swoich
biografiach pisz¹, ¿e tajemnie wieczorami
w swoim domu robili ró¿añce, za co
otrzymywali pieni¹dze, poniewa¿ za
darmo nikt od nich niczego ¿¹daæ nie
móg³. Ale by³y takie osoby, które dostar-
cza³y z Polski do Katedry Lwowskiej
obrazki, medaliki, ró¿añce, kadzid³o i
itp., pozostaj¹c w cieniu, nie wypinaj¹c
piersi do przodu i nie mówi¹c, jaki to
oni pope³nili dobry uczynek.

W 1967 r. wraz z ojcem pojecha³em
do rodziny, do Polski. Dla wyrobienia

„zwolnieni z wiêzienia dostaj¹ lepsz¹”.
Kaza³a mi j¹ wyrzuciæ, a dokumenty
przyjê³a bez opinii, wiêc uda³o siê mi
wyjechaæ do kraju...

Je¿eli  chodzi o przekroczenie gra-
nicy, to te¿ w tym czasie by³o sporo z
tym problemów. Nale¿a³o mieæ w pasz-
porcie zagranicznym odpowiednie
pozwolenie na pobyt, który nie móg³
przekroczyæ iloœci dni urlopowych, czyli
30. Staraliœmy siê zawsze o jak najwiêk-
sz¹ iloœæ dni, jednak to by³o zwi¹zane z
finansami. Na ka¿dy dzieñ pobytu
nale¿a³o mieæ 150 z³otych, czyli na ca³y
pobyt trzeba by³o mieæ 4500 z³otych.
By³a to doœæ du¿a suma, ale by³o nas na
to staæ. Jechaliœmy jak dostojni Polacy,
a nie z wyci¹gniêt¹ rêk¹. W paszporcie
mieliœmy zapis „Polak obywatel ZSRR”,
a nie mniejszoœæ narodowa lub obco-
krajowiec. W tych czasach nas wszêdzie
przyjmowano z szacunkiem, poniewa¿
wtedy w Polsce nie k³aniano siê obrzyd-
liwie przed Zachodem. Nie byliœmy
wtedy tak poni¿ani jak teraz, nie
nazywano nas obcokrajowcami. Czy
jesteœmy winni, ¿e zostaliœmy za
wschodni¹ granic¹?

W 1968  r. zrobi³em maturê, po-
da³em dokumenty do Politechniki
Lwowskiej, ale nie zosta³em przyjêty.
Otrzyma³em w swojej szkole skierowanie
do pracy w fabryce z³otniczej (ona
opiekowa³a siê nasz¹ szko³¹). Gdy
przynios³em dokumenty do wydzia³u
kadrowego, naczelnik wydzia³u, pu³kow-
nik J. Jaroszenko, po przeczytaniu opinii,
która by³a napisana znowu przez
p. Semeniuk, powiedzia³ „pójdŸ do
dyrektora szko³y i niech on napisze ci
normaln¹ opiniê, inaczej tê twoj¹ opiniê
przeka¿ê do komitetu partii i  to bêdzie
mia³o przykre konsekwencje dla szko³y.”

W tym zak³adzie pracujê do dnia
dzisiejszego i nadal spotykam siê z
dwojakim stosunkiem. Czasami s³yszê
takie wypowiedzi: „Polak – sól w oku,
dzia³acz na rzecz polskoœci”.

cdn.

Gimnastyka poranna w Tuchli, 1960 r.
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Zdajê sobie sprawê, i¿  tym pole-
micznym tekstem wkraczam w bardzo
delikatn¹ sprawê narodowoœciow¹. Lecz
spróbujê to jednak jakoœ wyjaœniæ. Jako
muzykologowi, wieloletniemu bada-
czowi historii kultury muzycznej Lwowa
i czêœciowo Galicji Wschodniej, przysz³o
mi zapoznaæ siê z wieloma dokumen-
tami archiwalnymi oraz innymi mate-
ria³ami Ÿród³owymi, dotycz¹cymi m. in.
okresu zaboru  austriackiego 1772-1918.
Dlatego wypowiadaj¹c siê na ten temat,
nie jestem absolutnym laikiem w
szeregu kwestii, dotycz¹cych historii
tego wielo-etnicznego, wielo-kulturowego
i wielo-wyznaniowego kraju, który jest
te¿ krajem mego i mych przodków
pochodzenia.

Powy¿szy tytu³ zasugerowany zosta³
przez niedawno przeczytany artyku³
Niemcy w Galicji Wschodniej u schy³-
ku wieku XVIII - na pocz¹tku wieku
XX, który ukaza³ siê w „Kurierze Gali-
cyjskim” z 30 listopada 2007 r. Jego
autorem jest Jaros³aw Biszkiewicz,
którego zaanonsowano jako „zastêpcê
Przewodnicz¹cego Centrum Kultury
Niemieckiej obwodu lwowskiego (2001-
2004)” do tego¿ „wnuka poddanych
Habsburgów”. Ja, jak i wielu moich
jeszcze ¿yj¹cych rówieœników, równie¿
jestem nie tylko wnukiem, lecz i synem
by³ych poddanych Habsburgów, którzy
jednak nigdy nie ³¹czyli tego rodu (i sie-
bie) z Niemcami, lecz z przys³owiow¹
„nieboszczk¹ babci¹ Austri¹”, jak to
niegdyœ mawiano. Owszem, od chwili
zajêcia w 1772 r. przez AUSTRIÊ
Lwowa i Galicji, zaczê³a siê totalna
germanizacja wszystkich sfer ¿ycia
tutejszych rdzennych mieszkañców,
zw³aszcza w dziedzinie szkolnictwa,

NIEMIECKI CZY AUSTRIACKI?
piœmiennictwa, kultury. Od 1776 r. za-
cz¹³ tu dzia³aæ niemieckojêzyczny teatr
austriacki, wzoruj¹cy swoj¹ dzia³alnoœæ
na teatrach wiedeñskich, a nie, powiedz-
my, berliñskich. Czasem w prasie spoty-
ka³o siê okreœlenie „teatr niemiecki” lub
„scena niemiecka”. Ale dotyczy³o to
wy³¹cznie jêzyka, w którym grano sztuki,
bo przecie¿ sami artyœci byli w absolut-
nej wiêkszoœci Austriakami, a nie
Niemcami, których ³¹czy³a i nadal ³¹czy
wspólnota jêzykowa od IX wieku. Wy-
chodzi³y we  Lwowie równie¿  czasopisma
niemieckojêzyczne, np. „Lemberger
Zeitung”, „Mnemosyne”, „Leseblätter”
i  in. Ale by³y to pisma wybitnie  austriackie,
chocia¿ wydawane w jêzyku niemieckim,
którym pos³ugiwano siê w Austrii
(równie¿ i obecnie!!!).

J. Biszkiewicz zaczyna swój tekst
informacj¹, ¿e Imperium Austriackie
(...) ogranicza³o siê do rejestracji i po-
dawania danych statystycznych,
dotycz¹cych wspólnot narodowych  i  wy-
znaniowych. W³adza polska (nie
podaje jednak okresu) i sowiecka mia³y
negatywne podejœcie  do  tych  proce-
sów. I tyle ? Có¿ to za porównanie i
zrównanie w³adzy polskiej i sowieckiej?!
A poza tym: przecie¿ enigmatyczne
„w³adze polskie” w sposób oczywisty
negatywnie odnosi³y siê nie do jakichœ
tam procesów, lecz do austriackich
zaborców, okupantów tego kraju, którzy
w gwa³tem wprowadzali procesy niem-
czenia, germanizacji przede wszystkim
polskiej, lecz tak¿e ukraiñskiej i ¿ydow-
skiej ludnoœci. I na tym polega³o sedno
negatywnego ustosunkowania siê w³adz
przede wszystkim – samorz¹dowych, bo
przecie¿ przed 1919 rokiem pañstwowe
polskie nie istnia³y.

Autor stale pisze o Niemcach w
Galicji (co jest zrozumia³e), zapominaj¹c
jednak o Austriakach, podaj¹c statystykê
za lata 1782-86 i 1802-03. Oczywiœcie,
¿e wœród niemieckojêzycznych osadni-
ków (wœród których byli wówczas
równie¿ i Czesi, i Wêgrzy i in. urzêdnicy
austriaccy) by³o tak¿e niema³o etnicznych
Niemców, którzy utworzyli szereg
kolonii – wsi o niemieckich nazwach.
Owszem, odznaczali siê oni wieloma
zaletami gospodarczymi, organizacyj-
nymi i in., zaprowadzali postêpowy typ
gospodarzenia. Zapomnia³ jednak autor
napisaæ, ¿e w samym Lwowie od zarania
jego dziejów by³o sporo Niemców
(chyba etnicznych), którzy zajmowali
pierwotnie doœæ znacz¹c¹ pozycjê na
szczeblach miejskiej struktury i którzy
odegrali pozytywn¹ rolê w rozwoju
miasta. (Na marginesie podam, ¿e spot-
ka³em siê z publikacjami – zw³aszcza z
okresu okupacji niemieckiej 1941– 44,
w których twierdzi³o siê, i¿ Lwów
za³o¿yli Niemcy i jest to miasto rdzennie
niemieckie...). Pisze natomiast o maso-
wej kolonizacji niemieckiej Galicji jak
o czymœ niezwykle pozytywnym, nie
zdaj¹c sobie chyba sprawy, ¿e procesy
te by³e odbierane przez rdzenn¹ lud-
noœæ polsk¹ i ukraiñsk¹ przewa¿nie
wrogo – z wy¿ej wymienionych wzglê-
dów. Pisze o patentach osiedleñczych
cesarzy niemieckich, stale maj¹c na
myœli Niemców. Czy przypadkiem nie
jest to podmiana pojêæ „niemieckojê-
zycznych” na ludzi o etnicznie nie-
mieckim pochodzeniu? Czy cesarze
austriaccy  zawierali jakieœ uk³ady miê-
dzypañstwowe  z ówczesnym  cesar-
stwem  Niemieckim (Prusami, Bawari¹,
Saksoni¹. Brandenburgi¹, Nadreni¹,

Palatynatem, Szwabi¹ i in. „Landami”)
o przesiedleniu swych poddanych do
Galicji? Je¿eli wówczas mniejszoœæ
osadników by³a niemieckimi pro-
testantami, to czy katolików, którzy
stanowili wówczas wiêkszoœæ nie
nale¿y uwa¿aæ za Austriaków lub –
czêœciowo – za austriackich Niemców
(tak jak to jest na przyk³ad z polskimi
Ukraiñcami czy ukraiñskimi Polakami
itp.)? Czy nie mo¿na tu zrobiæ jakiegoœ
porównania z obecnym szerokozakre-
sowym pojêciem «русскоязычные» w
stosunku do czêœci Ukraiñców i in.
narodowoœci b. imperium sowieckiego?
Pytania siê mno¿¹. Odpowiedzi jednak
nie mog¹ byæ jednoznaczne.

Autor tego wybitnie germanofil-
skiego artyku³u, podaj¹c siê za „wnuka
poddanych Habsburgów”, chcia³ tym
samym zasugerowaæ nam, i¿ równie¿
Habsburgowie byli Niemcami. Chyba
ktoœ z ich potomków (np. ¿yj¹ca w
polskim ¯ywcu [tym od znakomitego
piwa...] ksiê¿na Habsburg), jak te¿
rodowici Austriacy mieli by do tego
twierdzenia spore zastrze¿enia, poniewa¿
dynastia habsburgsko-lotaryñska,
faktycznie pochodz¹ca z linii niemiec-
kiej od 1379 r. w³ada³a m. in. Austri¹, zaœ
linia habsburgsko-lotaryñska panowa³a
w Austrii w ll. 1765-1867, a od 1867 do
1918 – w³ada³a Austri¹, Wêgrami,
Czechami i Galicj¹. Wiêc ani autor, ani
ja, ani wielu jeszcze ¿yj¹cych wnuków
poddanych Habsburgów niczego wspól-
nego nie mieliœmy i nie mamy z Niemca-
mi jako pañstwem i nacj¹. Jedyny
wspólnym mianownikiem by³ jêzyk
niemiecki, u¿ywany zreszt¹ nie tylko
przez etnicznych Niemców (np. w Lu-
xemburgu, Szwajcarii, Lichtensteinie).

Œmiem twierdziæ, i¿ omawiany
artyku³ ma przewrotny charakter oraz
cechy naginania pewnych niepraw-
dziwych faktów do wydumanej teorii,
która przeczy, mówi¹c po ukraiñsku,
здоровому глуздові. Przewrotnoœæ ta
polega na zamianie (œwiadomej?,
nieœwiadomej?) pojêæ, zwi¹zanych z
jêzykiem niemieckim. By³ on pow-
szechnie (bo poprzez narzucon¹ „z
góry” oficjaln¹ politykê germanizacji
wszystkich sfer ¿ycia publicznego)
u¿ywanym w  okresie  zaboru  austriac-
kiego, zw³aszcza w pierwszych jego
dziesiêcioleciach nie tylko przez Au-
striaków i Niemców, oraz  przyjezdnych
Czechów, Wêgrów, S³oweñców i in.,
lecz  równie¿ „miejscowych” urzêdników
(Polaków, Rusinów-Ukraiñców). Bo
nie ma jêzyka „austriackiego”, jak nie
ma „amerykañskiego”. By³ to i nadal
jest ogólnie u¿ywany jêzyk zarówno
w Austrii oraz w ró¿nych „Landach”
niemieckich oraz w czêœci Szwajcarii
i in. mniejszych krajach.

„PrzejdŸmy” siê po jego poszcze-
gólnych akapitach. Imperium Austri-
ackie, które sprowadzi³o Niemców...
Ale¿  ono „wprowadzi³o” przede
wszystkim etnicznych Austriaków, a
tak¿e Niemców, Czechów, Wêgrów i in.
Znaczenie kolonii niemieckich...
Autor hiperbolizuje. Przecie¿ kolonie te
w Galicji Wschodniej istnia³y wy³¹cznie
w formie nielicznych wiosek. W mias-
tach by³y to nieliczne, chocia¿ ciesz¹ce
siê wszelkimi uprzywilejowaniami
grupy, które z biegiem czasu – ju¿ w
pierwszej po³owie XIX w. zaczê³y siê
w znacznym stopniu ...polonizowaæ. I
to nie dziêki jakiejœ polityce pañstwo-
wej, lecz w sposób naturalny – poprzez

POLEMIKA

Bukowel – ukraińska SzwajcariaPIOTR JANCZAREK tekst
TK BUKOWEL zdjêcia

W samym centrum Huculszczyzny
od kilku lat dzia³a jeden z najlepszych i
najnowoczeœniejszych oœrodków nar-
ciarskich w centralnej Europie. Mowa,
oczywiœcie, o Bukowelu, po³o¿onym w
pobli¿u miejscowoœci Jasinja, 35 km od
Jaremczy.

Nazwê „Bukowel” dobrze zna ju¿
wielu mieszkañców Ukrainy z Zachodu
i Wschodu. Ten kawa³ek Szwajcarii na
ukraiñskiej ziemi, jak jest czasami nazy-
wany, jest dla wielu z nich przyk³adem,
¿e tak¿e w tym kraju mo¿na budowaæ
wed³ug najlepszych œwiatowych
standardów.

Oœrodek zbudowano na wysokoœci
910 m npm, u stóp gór: Bukowel (1127
m npm), Czarna Klewa (1246 m)  i  Dow-
ga (1372). Mamy tu do wyboru 54 km
tras i czternaœcie wyci¹gów, g³ównie
krzese³kowych. Dla porównania, naj-
wiêksze oœrodki w Polsce maj¹ zaledwie
po kilkanaœcie kilometrów tras i niepo-
równywalnie  skromniejsz¹  infrastrukturê.
Dzia³aj¹ tu równie¿ specjalne wyci¹gi
dla dzieci, tak¿e najm³odszych.

Imponuj¹ce jest tempo, w jakim
rozwija siê ten oœrodek, budowany (m.in.
przy u¿yciu helikopterów) i wyposa¿any
przez Austriaków, Szwajcarów, W³o-
chów i Kanadyjczyków.

Bukowel od pocz¹tku robi dobre
wra¿enie. Wszystko jest w zasiêgu rêki:
sklep sportowy, wypo¿yczalnia, szatnia,
restauracje. Wystarczy wyjœæ z hotelu
lub samochodu, przypi¹æ narty i ruszaæ
na trasy. S¹ one bardzo dobrze przygo-
towane i oznakowane, wszystkie mog¹
byæ doœnie¿ane przez armatki. Jedna
trasa jest oœwietlona. Tutejsza dba³oœæ o
szczegó³y i utrzymanie wysokiej jakoœci
us³ug jest niespotykana w innych
rejonach Ukrainy.

Na miejscu dzia³a kilka restauracji,
koliby, pizzeria, fast food i night-club.
W samym centrum oœrodka znajduje siê
hotel „Bukovel”. Sk³ada siê on z drew-
nianych domów z pokojami o dobrym
standardzie. Ceny noclegów i wy¿y-
wienia, jak na ukraiñskie warunki, s¹
bardzo wysokie. Taniej bêdzie zatrzymaæ
siê w Jaremczy i doje¿d¿aæ do Bukowela.

Pomys³odawc¹ i g³ównym inwesto-
rem w Bukowelu jest Jurij Dobrowolskij.
Pocz¹tkowe inwestycje o wartoœci 125
mln dolarów umo¿liwi³y pozyskanie
specjalistów od budowy stacji narciar-
skich z Kanady oraz zakup nowoczes-
nych wyci¹gów w Austrii. Równolegle
z budow¹ oœrodka trwa boom inwes-
tycyjny w pobliskich miejscowoœciach.
Prywatni inwestorzy, czêsto w³aœciciele
pobliskich gospodarstw, masowo buduj¹
pensjonaty i drewniane domy z aparta-
mentami dla turystów. Chêtnych do
zamieszkania nie brakuje, choæ ceny s¹

wysokie, nawet bardzo wysokie. Wi-
dzimy, wiêc jak w Bukowelu sprawdza
siê twierdzenie, ¿e wielkie inwestycje s¹
impulsem dla mniejszych, a turystyka
mo¿e przynosiæ pokaŸne dochody, tak¿e
w³aœcicielom kwater, wynajmowanych
turystom.

Do koñca 2010 r. Dobrowolskij
planuje zainwestowanie jeszcze 1 mln do-
larów. Liczba wyci¹gów wzroœnie do 26,
a d³ugoœæ tras – do  120 km. W ten sposób
Bukowel stanie siê jednym z najwiêk-
szych oœrodków narciarskich w Europie.

Czy znajdzie siê ³y¿ka dziegciu w
tej beczce miodu? Z pewnoœci¹, tak. Nie
wiem, jaki wp³yw ta inwestycja bêdzie
mia³a na œrodowisko przyrodnicze. Na
razie nie ma alarmuj¹cych sygna³ów, ale,
jak widaæ choæby w Karpatach, ochrona
przyrody nie jest ukraiñsk¹ specjal-
noœci¹. Masa indywidualnych, nieskoor-
dynowanych inwestycji spowodowa³a
pewien chaos w krajobrazie. Mo¿na siê

obawiaæ, czy nie bêdzie gorzej. Nie
najlepiej wygl¹da sprawa komunikacji.
Brakuje zarówno czêstszych po³¹czeñ
ze Lwowa, Iwano-Frankiwska, bezpo-
œrednio z Bukowelem, a tak¿e tzw.
skybusów, które podwozi³yby do oœrod-
ka turystów z pobliskich miejscowoœci.
Pod tym wzglêdem Bukowel ustêpuje

niektórym oœrodkom w Europie Za-
chodniej i Œrodkowej. Wysokie s¹
równie¿ ceny, zw³aszcza noclegów i
wy¿ywienia, koszty karnetów narciar-
skich s¹ porównywalne z najlepszymi
oœrodkami narciarskimi, np. na S³owacji.

Bukowel jest typowym oœrodkiem
narciarskim, nie ma, wiêc tego uroku,
jak np. Krynica, Zakopane, czy alpejskie
miejscowoœci. Zapewne, dlatego wielu
zamo¿nych Ukraiñców woli tam spê-
dzaæ zimowe wakacje, bo jest co robiæ,
tak¿e po nartach.

Le¿¹cy niedaleko polskiej granicy
Bukowel, móg³by byæ bardzo atrakcyj-

nym miejscem dla narciarzy z Polski,
zmêczonych ju¿ zat³oczonymi oœrodkami
w kraju i na pobliskiej S³owacji. Jest on
jednak wci¹¿ ma³o znany, gdy w zesz³ym
roku ktoœ zaprezentowa³ go na forum
narciarskim, zrobi³ du¿e wra¿enie.
Forumowicze pytali np., czy on napraw-
dê istnieje. Drugi problem, oprócz braku

informacji, to trudny dojazd, zw³aszcza
przejechanie przez granicê. To wszystko
odstrasza potencjalnych goœci z Polski.
Wiem jednak, ¿e gospodarze myœl¹ o
Polakach, wydano np. mapki oœrodka i
foldery po polsku. S¹dzê, ¿e z czasem
coraz wiêcej Polaków bêdzie tu przy-
je¿d¿aæ, zw³aszcza, ze oœrodek rozwija
siê w zawrotnym tempie.

Bior¹c wszystkie za i przeciw, mo¿na
z pewnoœci¹ powiedzieæ, ¿e np. S³owacy
i Czesi mog¹ zazdroœciæ takiego oœrodka
jak Bukowel, a Polacy jedynie o takim
pomarzyæ.
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zawarcie zwi¹zków matrymonialnych
z miejscowymi Polakami. I w ten spo-
sób zaprogramowana przez Wiedeñ
polityka totalnej germanizacji po-
nios³a sromotne fiasko. Oczywiœcie,
czêœæ by³ych kolonistów niemieckich
zachowa³a sw¹ to¿samoœæ narodow¹,
za co nale¿y siê jej uznanie, zw³asz-
cza ich ziomków z pañstwa nie-
mieckiego.

Niemcy przybywali tu z terenów
wschodnich kraju: Pfalzu, Wurtenber-
gu, Badenu i Bawarii. Tym zdaniem
znowu autor sugeruje, ¿e krajem, który
zapanowa³ od koñca XVIII w. by³a nie
Austria, lecz Niemcy. Co zaœ ma
oznaczaæ twierdzenie, i¿ Niemcy
osiedlali siê w tradycyjnych (pogrubie-
nie moje – L. M.) miejscowoœciach,
takich jak: Lwów, Sambor, Ro¿niaów,
Nadwórna, Kosów, Stanis³awów,
Jaworów, Bolechów, ̄ ó³kiew, Brody
i in.?  Jakie tradycje ma tutaj na myœli ?
Znowu niemieckie? I dalej: W pierw-
szej po³owie XIX w. Niemcy mieli w
swych rêkach w³adzê polityczn¹,
gospodarcz¹ i kulturaln¹, a wszelkie
przekszta³cenia w³adza austriacka
czyni³a w owym czasie ich rêkoma.
Jest to oczywiste zafa³szowanie ów-
czesnej  rzeczywistoœci, nadinterpre-
tacja rzeczywistego stanu rzeczy,
naginanie faktów do w³asnego germa-
nofilskiego punktu widzenia, nie
maj¹cego swego oparcia o materia³y
dokumentalne oraz w literaturze
przedmiotu. Ca³y czas sugeruje siê
czytelnikowi, ¿e nie Austriacy tu
dominowali, lecz Niemcy. Równie¿ w
takim zdaniu: Pocz¹wszy od roku
1860 Niemcy zaczêli traciæ w³adzê
(no niechby choæ raz poda³ autentyczny
fakt, ¿e to oni j¹ mieli – L. M.). Urzêd-
nicy niemieccy (innych, bodaj¿e –
austriackich – nie by³o ?) wyje¿d¿ali (...)
a w³adzê w kraju dzieli³y ¿ydowskie,

polskie i ukraiñskie si³y polityczne.
Dziwnie zaskakuj¹cy jest ten porz¹-
dek wymienienia narodowoœci...

W omawianym artykule nie brak
te¿ szeregu b³êdnie podanych lub
interpretowanych nazw niemieckich.
Wœród przeze mnie zauwa¿onych np.
nazwa „Wartegau” nie dotyczy miej-
scowoœci, lecz „Kraju Warty” – z
£odzi¹, Kaliszem i in. miejscowoœ-
ciami okupowanej przez Niemców w
latach 1939-44 . Polski. Jest to b³¹d
autora. Getingen: niew³aœciwie podana
nazwa miasta Gettingen lub Göttingen,
jak te¿ miejscowoœci Bruckenthal (a
nie Bruckental), Wiesenberg (Wisen-
berg), Eisigen (Aisigen), Königsau
(Kenigsau), Einsiedel (Einsidel),
Würtenberg (Wurtenberg), nazwiska
F. Kratter (Krater), E. Müller (Miuller).
Ale to ju¿ niedopatrzenie Redakcji...

Oczywiœcie swoimi uwagami
wcale nie zaprzeczam istnienie etnicz-
nych Niemców oraz (wiejskich!) nie-
mieckich kolonii na terenie Galicji, jak
te¿ ich znacznego wk³adu w rozwój,
zw³aszcza gospodarczy, zarówno po-
szczególnych miejscowoœci (przewa¿nie
wiejski), jak te¿ wielu obszarów tego
kraju. Nie nale¿y je jednak przeceniaæ.
Nie zas³uguj¹ one równie¿ na gloryfi-
kacjê. Bowiem w œwiadomoœci miejsco-
wej rdzennej – ukraiñskiej (rusiñskiej),
prawdopodobnie te¿ ¿ydowskiej,
ormiañskiej i – przede wszystkim –
polskiej ludnoœci zarówno Austriacy, jak
i Niemcy, wraz ca³ym ich aparatem
pañstwowym, gospodarczym, oœwiato-
wym, kulturowym i in. odbierani byli –
w najlepszym razie – jako element obcy,
a w pierwszym rzêdzie – jako zaborcy,
którzy zupe³nie œwiadomie i celowo za-
hamowali rozwój d¹¿eñ narodo-
wych (w ró¿nej ich postaci) rdzennej
ludnoœci.

Tel.: +48228513966
Tu można również przeczytać

i zaprenumerować „Kurier Galicyjski”
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KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcia

Ka¿dy, podró¿uj¹cy w kierunku
Lwowa czy Rawy Ruskiej, zwraca
uwagê na prastary koœció³ œw. Miko³aja
w centrum miasteczka Kulików. Dzie-
kan ¿ó³kiewski ks. Bazyli Pawe³ko nie
przestaje podkreœlaæ, ¿e jest to zabytek
w skali narodowej. Parafia obrz¹dku
³aciñskiego w Kulikowie zosta³a za³o-
¿ona jeszcze w 1399 roku przez metro-
politê halickiego Jakuba Strzemiê.
Fundatorem pierwszego koœcio³a pw.
Trójcy Przenajœwiêtszej by³ Miko³aj z
Kulikowa. W 1538 roku kasztelan

ZABYTEK W SKALI NARODOWEJ
poniewa¿ wszyscy Polacy wyjechali
st¹d po II wojnie œwiatowej. Jednak,
zg³osi³a siê grupa inicjatywna, która
poprowadzi³a odrodzenie wspólnoty
Koœcio³a Rzymskokatolickiego i zwróci³a
siê do w³adz miejscowych o zwrot
œwi¹tyni. Przypominam, jak zadzwoni³
do mnie ks. Bazyli Pawe³ko i powiedzia³,
¿e w kulikowskim koœciele ma byæ me-
tropolita lwowski ks. Kardyna³ Marian
Jaworski. W œrodku by³o zimno i ciemno,
tylko jedyna lampka oœwietla³a pustkê:
widaæ by³o zniszczony o³tarz g³ówny,

w przysz³oœci, jeœli siê zmieni¹ warunki,
sytuacja ekonomiczna naszego kraju,
tak¿e wielu z was bêdzie mia³o szansê,
bêdzie mia³o tê ³askê, aby udaæ siê z
pielgrzymk¹ do jego grobu. Dlatego w
trudnych naszych sytuacjach ¿ycio-
wych, finansowych uciekajmy siê tak¿e
do niego z proœb¹, aby wspiera³ nas
swoimi ³askami, by pomaga³ nam
rozwi¹zaæ wszystkie nasze trudnoœci.”

Ks. arcybiskup Mieczys³aw Mo-
krzycki podziêkowa³ ksiê¿om i wiernym
z Koœcio³ów Rzymskokatolickiego,
Greckokatolickiego i Prawos³awnego za
wspóln¹ modlitwê. „Ojców z Koœcio³a
Wschodniego nie mog³o dzisiaj zabrak-

Koœció³ œw. Miko³aja w Kulikowie

przemyski Miko³aj Gerburt-Odnowski
wzniós³ tutaj koœció³ œw. Miko³aja w
stylu gotyckim. O historii jednej z naj-
dawniejszych œwi¹tyñ Archidiecezji
Lwowskiej mo¿na siê dowiedzieæ z
nowego kalendarza na 2008 rok, który
ks. Bazyli Pawe³ko prezentowa³ pod-
czas tegorocznego odpustu. Na
zdjêciach widaæ przemiany z okresu
XXI wieku.

Przez jakiœ czas wydawa³o siê, ¿e w
Kulikowie nie ma rzymokatolików,

dooko³a gruzy. „Eminencjo, czy bêdzie-
my modliæ siê w tym naszym koœciele?
– ze ³zami zapytywa³y kobiety. –
Przecie¿ pamiêtamy, jaki on by³ piêkny.”
Ks. kardyna³ uspokoi³ wiernych i
zapewni³, ¿e na pewno tutaj bêdzie
odprawiana Msza œw., poniewa¿ jest
to Dom Bo¿y, chocia¿  i  zniszczony. 17
kwietnia 2001roku metropolita   lwow-
ski kardyna³ Marian Jaworski prze-
wodniczy³ Liturgii, a 7 wrzeœnia 2002
roku biskup pomocniczy lwowski Leon

Powitanie arcybiskupa Mieczys³awa Mokrzyckiego

Ma³y dokona³ ponownego poœwiêcenia
koœcio³a. By³o to wielkim wydarzeniem
dla ca³ego miasteczka i okolicznych
wiosek. Przyszli z procesj¹ i proboszczem
na czele wierni Ukraiñskiego Koœcio³a
Greckokatolickiego, prawos³awni te¿.
Ka¿dy modli³ siê w jêzyku ojczystym,
po polsku i po ukraiñsku.

Olga Karyta mówi, ¿e jest tu od sa-
mego pocz¹tku, jak by³ otwarty koœció³:
„Tutaj blisko mieszkam. Chodzi³am do
tego koœcio³a jeszcze przed wojn¹, jak
by³a Polska. Pamiêtam, gdzie by³a
dzwonnica, figura. Obecnie na Mszê œw.
przychodz¹ ci, którzy maj¹ polskie
korzenie, jak równie¿ wierni z rodzin
mieszanych. S¹ dzieci, które katechi-
zuj¹ siostry dominikanki z  ¯ó³kwi.
Ks. Bazyli stara siê, aby ³adnie odnowiæ
nasz koœció³, poniewa¿ to jest oblicze
Kulikowa. Teraz przysz³am ze swoim
prawnuczkiem Ole¿kiem. Mamy dzisiaj
odpust, œw. Miko³aj przyszed³. Bardzo
cieszymy siê, ¿e przyjecha³ do nas nowy
lwowski arcybiskup Mieczys³aw.”

Arcybiskup koadiutor lwowski
Mieczys³aw Mokrzycki przewodniczy³
Mszy œw. i wyg³osi³ homiliê. Relikwie
œw. Miko³aja znajduj¹ siê obecnie we
W³oszech w mieœcie Bari. Zosta³y one
tam przewiezione przez kupców w³oskich
w 1087 roku i cieszy siê ten koœció³,
relikwie i kult œw. Miko³aja wielk¹ czci¹.

„Przybywaj¹ tam nie tylko W³osi, -
zaznaczy³ kaznodzieja. - Przybywaj¹
pielgrzymi z ca³ego œwiata, a w sposób
szczególny – pielgrzymi ze Wschodu.
Bardzo du¿o przyje¿d¿a tam tak¿e
Rosjan. Przyje¿d¿a tam du¿o wiernych
obrz¹dku prawos³awnego, dla których
œw. Miko³aj jest wielkim patronem,
któremu oddaj¹ wielk¹ czeœæ. Myœlê, ¿e

n¹æ, - zauwa¿y³ hierarcha. – Œw. Miko³aj
cieszy siê wielk¹ czci¹ w sposób
szczególny w Koœciele na Wschodzie.
Dlatego my razem z nimi w³aœnie
czcimy go dzisiaj, oddajemy mu czeœæ i
wspólnie siê do niego modlimy”. Arcy-
biskup koadiutor przekaza³ zebranym w
koœciele kulikowskim pozdrowienia i
b³ogos³awieñstwo Ojca Œwiêtego Bene-
dykta XVI i Metropolity Lwowskiego
kardyna³a Mariana Jaworskiego.

Jerzy Soba³a

Po zakoñczeniu Mszy œw. odpusto-
wej ks. Bazyli Pawe³ko mówi³ o przepro-
wadzonych remontach koœcio³a. Mo¿e
do maja nastêpnego roku uda siê skoñ-
czyæ oraz wznieœæ ogrodzenie dooko³a
œwi¹tyni. Dziêkowa³ ks. arcybiskupowi
Mieczys³awowi za obecnoœæ, Liturgiê,
wspóln¹ modlitwê, która, zdaniem
kap³ana, pomo¿e parafianom pokonaæ
wszystkie trudnoœci oraz zmobilizuje
ich do dalszej pracy. Osobno ks. Bazyli
z³o¿y³ podziêkowanie ofiarodawcom.

Jednym z takich dobroczyñców jest
Jerzy Soba³a, dyrektor generalny cemen-
towni w Miko³ajowie nad Dniestrem,
który powiedzia³ dla „Kuriera Galicyj-
skiego”: „Tak siê z³o¿y³o, ¿e pomagam
przez ca³¹ moj¹ pracê zawodow¹,
poniewa¿ jestem zwi¹zany z budownic-
twem. Pracowa³em w kilku cementow-
niach w Polsce i zawsze koœcio³y, który
znajdowa³y siê w pobli¿u, potrzebowa³y
albo odbudowy, albo remontów. Tak siê
z³o¿y³o, ¿e jestem tu na kontrakcie cztery
lata na Ukrainie i równie¿ jest moj¹ misj¹,
¿eby przy okazji tego biznesu cemen-
towego równie¿ pomagaæ w odbudowie
i budowie koœcio³ów tutaj na Ukrainie.”

Podczas Mszy œw. odpustowej
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Dobrze jest dziêkowaæ Panu
I opiewaæ imiê Twe, o Najwy¿szy,
Obwieszczaæ z rana ³askê Twoj¹.
A w nocy wiernoœæ Twoj¹,
Na lutni o dziesiêciu strunach
I na harfie przy dŸwiêku cytry.
Ksiêga Psalmów /Ps 92,2-5/
Dziêkczynienie za dobrotliwe
rz¹dy Bo¿e

Bukowiñskie Kolêdowania s¹ spo-
³eczn¹ inicjatyw¹ drugiego pokolenia
górali czadeckich, urodzonych w regionie
lubuskim. Pomys³ nawi¹zuje do tradycji
obchodzenia œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
przez Bukowiñczyków. Tak, jak
niegdyœ w okresie bo¿onarodzeniowym
górale czadeccy, ¿yj¹c na Bukowinie,
odwiedzali swoich bliskich z kolêd¹
na ustach, tak i dzisiaj chc¹ wêdrowaæ
z kolêdowaniem do Bukowiñczyków,
rozproszonych po ziemi lubuskiej,
Dolnym Œl¹sku i ziemi pilskiej.

Mimo ¿e wiele lat ju¿ minê³o od
repatriacji Polaków, ¿yj¹cych na Buko-
winie, to jak dawniej tradycje wci¹¿ ¿yj¹
dziêki rodzinnej wiêzi, przyjaŸni i
wierze. Tradycja rodziny – takiej praw-
dziwej, normalnej, trzymaj¹cej siê razem,
ale jednoczeœnie otwartej dla innych, jest
wielk¹ si³¹ górali czadeckich.

Pomys³odawc¹ i g³ównym propaga-
torem Bukowiñskiego Kolêdowania jest
Miros³aw Delost (nauczyciel historii,
potomek Bukowiñczyków, mieszkaniec
¯agania) przy wsparciu ks. Micha³a
Zielonki - bêd¹cego od 21 lat kapelanem
górali czadeckich, a od 8 lat probosz-
czem parafii p.w. Narodzenia NMP w
Zawadzie. Idea Bukowiñskiego Kolêdo-
wania ma na celu integracjê œrodowiska
polskich Bukowiñczyków oraz pie-
lêgnacjê i zaszczepienie tradycji
kolêdowania wœród kolejnych m³odych
pokoleñ.

Ka¿de z Bukowiñskich Kolêdowañ
sk³ada siê z dwóch czêœci: Mszy Œwiêtej
i wspólnego kolêdowania. W liturgii
aktywnie uczestnicz¹ zespo³y buko-
wiñskie, sk³adaj¹c na o³tarzu dary,
œpiewaj¹c psalmy, czytaj¹ Pismo Œwiête
oraz modlitwê wiernych, a ca³oœæ uœwie-
tniaj¹c muzyk¹ zgromadzonych
góralskich kapel. Wspólne kolêdowanie
natomiast rozpoczyna siê dzieleniem
op³atkiem, wprawdzie bez miodu i
czosnku, jak to dawniej na Bukowinie

Bukowińskie kolędowanie rodzin w Zawadzie

Zespó³ Górali Czadeckich „Jode³ki” z ¯agania z J. E. ks. bp dr Adamem
Dyczkowskim i by³ym Marsza³kiem Sejmu RP Józefem Zychem oraz
ks. Micha³em Zielonk¹

Starosta Powiatu ¯agañskiego Jerzy Bielawski oraz ks. Marek Chociej
z Gozdnic

bywa³o, ale przecie¿ szczerze i serdecz-
nie. Potem zespo³y œpiewaj¹ kolêdy
bukowiñskie, w wiêkszoœci ju¿ zapom-
niane, oraz te bardziej popularne
zazwyczaj razem ze wszystkimi zebra-
nymi. Do tego spotkania, wzruszenia,
rozmowy…

A teraz trochę historii…
I  Bukowiñskie Kolêdowanie odby³o

siê 27 stycznia 2006 roku w ¯aganiu
i upamiêtnia³o szeœædziesi¹t¹ rocznicê
przybycia pierwszych rodzin górali
czadeckich z Bukowiny na ziemiê ¿a-
gañsk¹. Podczas Mszy Œwiêtej w koœ-
ciele p.w. Nawiedzenia NMP w ̄ aganiu
ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹, po czym

udano siê do ̄ agañskiego Pa³acu, gdzie
dalej kolêdowano. By³y wystêpy zespo-
³ów i nieœmia³e próby wspólnego
œpiewu. Zapad³a te¿ wtedy decyzja o
ponowieniu kolêdowania za rok. I tak
wspólnie podjêto decyzjê o kolêdowaniu,
mo¿e nie jak to na wsi bywa³o od domu
do domu, bo i zespo³ów du¿o, i ludzi
mrowie - ale od parafii do parafii… Pad³a
te¿ propozycja, by s¹siedzi parafianie
kolêdowali razem z Góralami…

II Bukowiñskie Kolêdowanie
zorganizowane zosta³o w Gozdnicy i
przebiega³o pod has³em „Po kolêdzie u
ksiêdza Marka”. Mszê Œwiêt¹ odprawio-
no w koœciele parafialnym pw. œw. Waw-
rzyñca w Gozdnicy, po czym odby³o siê

„Wspólne Kolêdowanie” w gozdnickim
Domu Kultury.

III Bukowiñskie Kolêdowanie - pod
has³em „Kolêdowanie rodzin” zorgani-
zowano w niedzielê 6 stycznia 2008 r.,
w Œwiêto Objawienia Pañskiego w
koœciele parafialnym p.w. Narodzenia
NMP w Zawadzie k./Zielonej Góry.

Msza Œwiêta podczas uroczystoœci
koœcielnych koncelebrowana by³a pod
przewodnictwem J.E. ks. bpa dra Adama

oraz Zarz¹du Wojewódzkiego PSL
Województwa Lubuskiego, z by³ym
Marsza³kiem Sejmu RP  Józefem  Zy-
chem na czele. Wœród wielu licznie
przyby³ych goœci samorz¹dowych,
lokalnych dzia³aczy i organizatorów z
¯agania i Zawady, kolejny raz w kolêdo-
waniu uczestniczy³ starosta Powiatu
¯agañskiego Jerzy Bielawski.

W III Bukowiñskim Kolêdowaniu
uczestniczy³y: Zespó³ Œpiewaczy

J.E. ks. bp dr Adam Dyczkowski podpala watrê

JAN SOSNOWSKI

Nasi rodacy kolędują

Dyczkowskiego w intencji dziêkczynnej
za 60 lat pobytu górali czadeckich w
Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej
oraz na ziemi dolnoœl¹skiej i wielko-
polskiej. We Mszy aktywny udzia³
wziêli Górale Czadeccy w strojach
ludowych, a ca³oœæ dope³nili muzyk¹
zgromadzonych tu góralskich kapel pod
kierunkiem Tadeusza Drozdka i Krzy-
sztofa Buganika.

W dalszej czêœci w trakcie spotkania
przy watrze odœpiewano „Buki moje,
Buki”, po czym podzielono siê op³atkiem,
z³o¿ono  ¿yczenia i udano siê na wspólne
kolêdowanie do koœcio³a.

Zanim zaprezentowano góralskie
zespo³y w repertuarze kolêdniczo -
pastoralkalnym, odby³a siê promocja
dwóch tomów cyklu ksi¹¿kowego pt.
„Uroki Bukowiny”, autorstwa pruszko-
wianina Wojciecha Krysiñskiego,
wydanych nak³adem ¯agañskiej Oficy-
ny Wydawniczej DEKORGRAF.

III Bukowiñskie Kolêdowanie
odby³o siê pod honorowym patronatem
Urzêdu  Marsza³kowskiego  Województwa
Lubuskiego, Starostwa Powiatowego w
Zielonej Górze, Gminy Zielona Góra

„Niespodzianka” z Zawady, Zespó³
Pieœni i Tañca Górali Czadeckich
„Pojana” z Pi³awy Dolnej, Chór „Echo
Bukowiny” z Lubania, Zespó³ Górali
Czadeckich „Jode³ki” z ̄ agania, Zespó³
Górali Czadeckich „Wichowianki” z
Wichowa, Zespó³ Pieœni i Tañca Górali
Czadeckich „•róde³ko” z Wichowa,
Zespó³ „Rosa” z Dr¹gowiny, Kapela
Rodzinna „Buganików” z Karczówki,
Zespó³ „Serce Bukowiny” z Nowogrodu
Bobrzañskiego, Zespó³ Górali Czadec-
kich „Dolina Nowego So³oñca” ze
Z³otnika, Zespó³ Rodzinny Rybczyñskich
i S³upskich z Zawady oraz Zespó³
Cygañski „Vanessa & Sorba” z Zawady.
Niestety, w ostatnim momencie ze
wzglêdu na trudne warunki drogowe
oraz go³oledŸ, Zespó³ Obrzêdowy Górali
Czadeckich „Jastrowiacy” z Jastrowia
musia³ odwo³aæ swój przyjazd. Ogó³em
w zawadzkiej imprezie uczestniczy³o
ponad 500 osób, dla których nie zabra-
k³o cieplej strawy, duchowego wsparcia
i ¿yczliwego s³owa.

Kolejne Bukowiñskie Kolêdowanie
ju¿ za rok.

ALICJA BRZAN-KLOŒ

Uprzejmie informujemy, ¿e delegacja
Ko³a Œl¹skiego Stowarzyszenia Przyja-
ció³ Ziemi Drohobyckiej w Bytomiu
przebywa³a w dniach od 26 do 30 grud-
nia 2007 r. w Drohobyczu na „Kresowych
Spotkaniach Op³atkowych” z m³odzie¿¹,
bior¹c¹ udzia³ w letnich olimpiadach
jêzyka polskiego, wychowankami dro-
hobyckiego domu dziecka, m³odzie¿¹
Szko³y Ogólnokszta³c¹cej nr 24 z
polskim jêzykiem wyk³adowym we
Lwowie, dzia³aczami drohobyckiego
oddzia³u Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej, a tak¿e Polakami,

Komunikat SPZD Koło Śląskie w Bytomiu

NA „KRESOWYCH SPOTKANIACH
OPŁATKOWYCH” W DROHOBYCZU

skupionymi wokó³ Federacji Organizacji
Polonijnych na Ukrainie „Zgoda” i
podopiecznymi Stacji Caritas Ojców
Bonifratrów w Drohobyczu.

ca³odzienny pobyt we Lwowie, w tym
zwiedzanie zabytków miasta i z³o¿enie
kwiatów na Cmentarzu Orl¹t Lwowskich.

G³ówne spotkanie op³atkowe z
Polakami, zamieszka³ymi na Ziemi Dro-
hobyckiej odby³o siê z udzia³em przed-

stawicieli Konsulatu Rzeczypospolitej
Polskiej we Lwowie w dniu 29 grudnia
ub. roku i by³o po³¹czone z wystêpami
artystycznymi m³odzie¿owego zespo³u
folklorystycznego z Rudy Œl¹skiej
oraz bytomskiego kabaretu kresowego
„Paka Rycha”, które wzbudzi³y praw-
dziwy aplauz ze strony uczestników
spotkania. Bardzo podoba³ siê równie¿
koncert tradycyjnych kolêd i pastora³ek

w wykonaniu przyby³ych ze
Œl¹ska artystów, który mia³
miejsce 30 grudnia 2007 r. pod-
czas uroczystej Mszy œw. w
zabytkowym koœciele œw. Bart-
³omieja w Drohobyczu.

Nasi Rodacy na Kresach
otrzymali œwi¹teczne dary i
upominki oraz serdecznie
podziêkowali naszemu Stowa-

rzyszeniu za przekazanie 4 tysiêcy
zniczy, które zap³onê³y 1 listopada 2007 r.
na starym drohobyckim cmentarzu i sta-
nowi³y dowód naszej wspólnej, pamiêci
historycznej.

Program pobytu, obok wymienio-
nych powy¿ej spotkañ, obejmowa³
zwiedzanie Ziemi Drohobyckiej (Droho-
bycz, Truskawiec, Borys³aw) oraz
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„Jestem g³êboko przekonany, ¿e
œwiêta Bo¿ego Narodzenia ³¹cz¹ nas
wszystkich” – podkreœli³ w homilii
Metropolita Lwowski kardyna³ Marian
Jaworski, który odprawi³ Pasterkê w
Katedrze Lwowskiej, gdzie zgromadzili
siê Polacy, jak równie¿ ma³¿eñstwa
mieszane oraz grekokatolicy, przedsta-
wiciele w³adz miejscowych i konsulatu
generalnego RP we Lwowie.

Ks. kardyna³ Jaworski powiedzia³,
¿e, chocia¿ wierni obrz¹dku wschod-
niego bêd¹ obchodziæ œwiêta Bo¿ego
Narodzenia dopiero za dwa tygodnie,
„wszyscy dzisiaj razem obchodzimy
najwiêksze œwiêto naszego chrzeœcijañ-
stwa – narodzenie Pana Jezusa.”
Metropolita Lwowski wezwa³ wiernych,
aby prze¿ywali ten okres œwi¹teczny w
duchu wiary, we wspólnej modlitwie, a
nie tylko ucztowali w gospodach. Po
zakoñczeniu Pasterki ¿yczenia rzymoka-
tolikom z³o¿yli greckokatolicki arcybis-
kup lwowski Igor WoŸniak, wojewoda
lwowski Petro Olijnyk, mer miasta
Lwowa Andrij Sadowyj i ambasador
Wies³aw Osuchowski, Konsul Gene-
ralny RP we Lwowie, który powiedzia³:
„Ten dzieñ jest dniem wyj¹tkowym.
Eminencja powiedzia³ o radoœci. Tak, to
dzieñ ogromnej radoœci, tak wyj¹tkowej
dla nas Polaków. To przecie¿ dzisiaj na

BOŻE NARODZENIE WE LWOWIE

Ks. kard Marian Jaworski odprawi³ Pasterkê i wyg³osi³ kazanie w Katedrze
Lwowskiej

KONSTANTY CZAWAGA tekst
KS. MARIAN SKOWYRA zdjêcia

ca³ym œwiecie: w Stanach Zjednoczo-
nych, Wielkiej Brytanii, Francji,
Niemczech, ale równie¿ w Polsce
wype³niaj¹ siê œwi¹tynie wiernymi, bo
przecie¿ tak jest w naszej tradycji, w
tradycji naszych pradziadów, dziadów i
ojców.” Polski dyplomata podkreœli³, ¿e
obchodzimy teraz œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia w innych, bardzo znamiennych
czasach, bo przecie¿ „dwa narody –
polski i ukraiñski s¹ dzisiaj narodami

wolnymi. To pierwszy raz w historii nie
przemykamy bocznymi drzwiami, ale
do naszych œwi¹tyñ wchodzimy przez
wejœcie g³ówne.”

W pierwszy dzieñ œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia uroczyst¹ Mszê œw. we
lwowskiej bazylice metropolitalnej
odprawi³ arcybiskup koadiutor Mie-
czys³aw Mokrzycki, który w swoim
kazaniu wezwa³ wiernych do pog³êbienia
wiedzy duchowej. „Jak jednak mo¿na

byæ chrzeœcijaninem, kiedy siê nie wie,
kim w³aœciwie by³ Chrystus, czego
naucza³, co czyni³ i jakie wymagania
postawi³ swoim naœladowcom? – zapy-
tywa³ hierarcha. – Jak bez znajomoœci
Chrystusa s³owo Bo¿e mo¿e staæ siê
cia³em w naszym ¿yciu? Nieznajomoœæ
Pisma Œwiêtego jest nieznajomoœci¹

Chrystusa – powiedzia³ œw. Hieronim.
I trzeba przyznaæ mu racjê! Na ile¿
sposobów przemawia do nas Bóg: przez
stworzenie, przez ka¿d¹ sprawowan¹
liturgiê, przez g³os naszego sumienia,
przez nasze myœli i uczucia... Tak¿e

dzisiaj wypowiada Bóg swoje s³owo do
cz³owieka. Tak¿e dzisiaj chce, aby Jego
s³owo sta³o siê cia³em. Czy¿ nie dzieje
siê tak, kiedy chrzeœcijanie kszta³tuj¹
wedle S³owa Bo¿ego swoje ¿ycie?”

Biskup pomocniczy Leon Ma³y
przewodniczy³ uroczystoœciom Bo¿ona-
rodzeniowym w parafii œw. Marii Mag-

Kard Marian Jaworski i wojewoda lwowski Petro Olijnyk

daleny, gdzie koœció³ jeszcze nie oddano
wiernym, znajduje siê tam sala muzyki
organowej. W lwowskim sanktuarium
œw. Antoniego, gdzie pos³uguj¹
franciszkanie konwentualni, odby³a siê
Wigilia dla ubogich Lwowa.

KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjêcie

Zdaniem ukraiñskich œrodków ma-
sowego przekazu, najwiêksz¹ szopkê na
Ukrainie ustawiono w koœciele pw.
Matki Bo¿ej Anielskiej w centrum miasta
Winnicy. Od œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
pielgrzymuj¹ do tej œwi¹tyni nie tylko
katolicy dwóch obrz¹dków, a i prawo-
s³awni, protestanci, przychodz¹ te¿
osoby z rodzin niewierz¹cych  na Podolu.

Ojciec kapucyn Justyn Rusin, który
odprawia w tym koœciele, powiedzia³ dla
„Kuriera Galicyjskiego”: „Mamy pewne
doœwiadczenie i widzieliœmy wiele
takich rzeczy w Polsce, przecie¿ tam
wychowywaliœmy siê i w³aœnie w ber-
nardyñskich koœcio³ach, franciszkañskich
tam nad g³ównym o³tarzem s¹ wielkie
szopki. Pomyœleliœmy, a dlaczego by nie
zrobiæ czegoœ takiego na Ukrainie, u nas
w Winnicy na Podolu. Pojechaliœmy do
Polski, a gdzie¿ jechaæ po figurki? Tylko
deski i choinki, dekoracje s¹ miejscowe,
z ukraiñskiego lasu. I tak, ¿e jest to trochê
miêdzynarodowa szopka – polsko-
ukraiñska: stoi nad o³tarzem i budzi
powszechne zdziwienie, a takrze zainte-
resowanie mediów. Przychodz¹ tutaj te¿
grekokatolicy, prawos³awni, protestanci.
Przychodz¹ i patrz¹, a poniewa¿ jest
iluminacja, jest ³adnie oœwietlone taber-
nakulum, nie tylko szopka, wiêc pytaj¹:
a co jest w  tej  z³otej skrzyneczce? Mo¿emy
te¿ robiæ trochê katechezy i t³umaczyæ o
kulcie Eucharystii w Koœciele Katolickim.
Ta szopka pozostanie w koœciele do
œwiêta Ofiarowania Pañskiego”.

Obecnie w tym winnickim koœciele
mo¿na us³yszeæ kolêdy po polsku, po

Szopka w Winnicy
– największa na Ukrainie

ukraiñsku oraz po francusku, w innych
jêzykach, poniewa¿ czêœæ parafian – to
studenci z Afryki i Ameryki £aciñskiej.
Ju¿ trzeci rok z rzêdu na pocz¹tku
stycznia w œwi¹tyni zosta³ zorganizo-
wany wielki koncert kolêd trzech konty-
nentów. Ks. Justym Rusin OFMCap
powiedzia³, ¿e ka¿dy z tych obcokrajow-
ców przygotowa³ po dwie-trzy kolêdy
ze swoich stron ojczystych.

Z kalendarzy oraz wydanych ksi¹¿ek,
które mo¿na tutaj nabyæ, wszyscy mog¹
siê dowiedzieæ, ¿e w tym roku bracia
kapucyni obchodz¹ 300-lecie obecnoœci
na Ukrainie. W Winnicy kapucyni
osiedlili siê w 1745 roku. Ten klasztor

by³ wa¿nym  oœrodkiem
duchowoœci Polaków
na Podolu, jak równie¿
dzia³alnoœci patrio-
tycznej. Ze Ÿróde³  his-
torycznych  dowiadujemy
siê, ¿e w dniu 3  kwietnia
1861 roku w  koœciele
Najœwiêtszej Panny
Anielskiej odprawiono
nabo¿eñstwo za poleg-
³ych w Warszawie od
kul moskiewskich.
Wielokrotnie nabo-
¿eñstwa patriotyczne
koñczono œpiewem
Bo¿e, coœ Polskê. W
1888 roku konwent
zosta³ zniesiony na
mocy ukazu caratu
rosyjskiego. Œwi¹tynia
pe³ni³a  funkcjê  koœcio³a
parafialnego do 1931
roku, po czym zosta³a
zamkniêta decyzj¹

w³adz sowieckich. Podczas II wojny
œwiatowej koœció³ dziêki kapelanom
wojskowym przywrócono do kultu. Po
wojnie re¿im komunistyczny zamkn¹³
œwi¹tyniê. Wiernym uda³o siê odzyskaæ
swój koœció³ w 1948 roku i modliæ siê
tam  do 1960 roku. Po œmierci pro-
boszcza ks. Marcelego Wysokiñskiego
koœció³ by³ zamkniêty przez w³adze i
przeznaczony na obiekt „kulturalny”,
póŸniej siedzibê Towarzystwa „Znannia”.
Dopiero 7 lipca 1990 roku koœció³ kapu-
cynów w Winnicy zwrócono wspólnocie
rzymskokatolickiej, a jesieni¹ 1992 roku
powrócili do niej bracia kapucyni.

27 grudnia ubieg³ego roku
cz³onkowie  Organizacji Lwow-
skich Kombatantów wojny 1939 –
1945 r. i Osób Represjonowanych
zebrali siê w siedzibie centrum
medyczno–socjalnego lwowskiego
Czerwonego Krzy¿a przy ul. Lep-
kogo na spotkanie op³atkowe.
Uroczystoœæ uœwietni³ swoj¹
obecnoœci¹ o. Grzegorz Cymba³a,
franciszkanin z Sanktuarium œw.
Antoniego.

Spotkanie organizowa³a prezes
organizacji pani Stanis³awa Kale-
nowa, która przywita³a obecnych i
krótko zapozna³a z tradycj¹ obcho-
dów Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Nastêpnie o. Grzegorz poœwiêci³

SPOTKANIE
OPŁATKOWE
KOMBATANTÓW

op³atki, ¿yczy³ obecnym zdrowia
i wielu ³ask Bo¿ych. Modlitw¹ i
chwil¹ ciszy uczczono pamiêæ
tych, którzy odeszli na wieczn¹
wartê. Nastêpnie dzielono siê
op³atkiem, œpiewaliœmy kolêdy,
¿ycz¹c sobie wzajemnie du¿o
zdrowia, szczêœcia, radoœci, dobroci
od ludzi, promieniej¹cej pogody
ducha oraz nios¹cego pokój
b³ogos³awieñstwa Bo¿ej Dzieciny.

Przy herbacie, kawie  i  s³ody-
czach by³o mi³o, przytulnie i prawie
rodzinnie.

BOGUS£AWA CZERNA



cia gdzieœ daleko w Ameryce lub w
Izraelu? Nastêpnie widzimy „Rodzinê
Arnolfini” (Jan van Eyck 1434). W
oryginale obraz wygl¹da nastêpuj¹co:
kobietê w ci¹¿y m¹¿ trzyma za rêkê, a u
naszego autora mê¿czyzna jest ubrany
we wspó³czesne ubranie, natomiast
kobieta w ci¹¿y jest ca³kiem rozebrana.
Mê¿czyzna j¹ te¿ trzyma za rêkê, a ona
siê trzyma za swój brzuch. Ostatnia
kompozycja „Œmieræ Marata” J. L. Davida.
Równie¿ widzimy tutaj ³azienkê,
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JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcia

Lwów – to miasto muzeów. Lecz kto
je odwiedza? Tylko turyœci czy te¿
mieszkañcy naszego miasta? Czy s¹
w salach muzealnych t³umy ludzi,
czy œwiec¹ one pustkami? Pracownicy
muzeów stawiaj¹ przed sob¹ jeszcze
inne pytanie, co zrobiæ, aby ludzie
chodzili do muzeów? OdpowiedŸ
na to pytanie chcia³a znaleŸæ tak¿e
dr Wita Susak.

W tym celu we Lwowskiej Galerii
Sztuki zosta³a zorganizowana bardzo
niezwyk³a wystawa „Reanimacja” lub
„Animacja”. Organizatorami wystawy
„Reanimacja” by³y: Lwowska Galeria
Sztuki, Rada Miejska, Fundacja im. Dy-
mitra Sze³esta we Lwowie i Instytut
Polski w Kijowie. Odbywa³a siê w
dniach 1-20 grudnia 2007 r. Kuratorem
i autorem idei by³a dr Wita Susak, kie-
rownik dzia³u sztuki europejskiej XIX
– XXI w. we lwowskiej galerii. Ze strony
polskiej – Dyrektor Instytutu Polskiego
w Kijowie, pan Jerzy Onuch.

„Reanimacja” lub „Animacja”

JAKIE MUZEA SĄ NAM POTRZEBNE?

Czytaj¹c do³¹czone komentarze, mo¿na
odnieœæ wra¿enie, ¿e oni chcieli nieco
po¿artowaæ z odbiorców. Wszystko jest
z humorem, ale nie brakuje równie¿
smaku. Ale ka¿dy z widzów musi dla
siebie wyci¹gn¹æ wniosek, czy oprócz
humoru jest w tej wystawie doœæ sztuki,
by praca mog³a byæ wystawiana w
Galerii Sztuk.

W. Kaufman przedstawia nam
nowoczesny lwowski pojemnik na
œmiecie, przy którym porozrzucane s¹

skiego, przy ul. Teatralnej, 16, który
sprzedawa³ zegarki. Na tym zdjêciu
odczuwamy równie¿ atmosferê Teatru
Polskiego we Lwowie  z  dnia 19.10. 1919 r.
Na afiszu spektaklu poznajemy twarz
Walerego Bortiakowa – te¿ marzyciela
i przez wiele lat kontynuatora tamtych
tradycji teatralnych.

Nastêpny autor, Andrij Sahajda-
kowski, wystawi³ dwie prace XVII
wieku ze zbiorów Lwowskiej Galerii

coœ mówi na ucho innej, tamta natomiast
trzyma w rêku jak¹œ ksi¹¿kê. Twarze s¹
powa¿ne, pe³ne g³êbokich myœli. Przy
ca³ej codziennoœci otoczenia, twarze i
oczy kobiet nie zostawiaj¹ miejsca na
humor i codziennoœæ. Obraz Rawskiego
przekazuje rzeczy naprawdê bardzo
powa¿ne.

Wiêcej pytañ wywo³uje obraz pod
nazw¹ „Obok Ÿród³a” Henryka Siemi-
radzkiego (1898 r.). Orygina³ tego obrazu

Dr Wita Susak – kierownik dzia³u
sztuki europejskiej XIX-XXI w.
we lwowskiej galerii

Zamiast obrazu napis:„Tu mo¿e byæ
Twój obraz”

Praca lwowskiego fotografika Aleksego Jutina

W przedmowie do folderu o tej nie-
zwyk³ej ekspozycji dr W. Susak pisze:
„Reanimacja – to  aktywizacja  dzia³alnoœci
galerii jako zak³adu kulturalnego. Galeria
– to nie jest tylko presti¿owe schronisko
dzie³ sztuki, ale równie¿ kreatywna
przestrzeñ dla mo¿liwych spotkañ
wspó³czesnych malarzy z mistrzami
minionych wieków. Takie spotkania
nadaj¹ wielki potencja³ dla eksperymen-
tów twórczych i dalszego rozwoju,
pytaj¹ o stanowisku i stosunek do
orygina³u w czasach masowego repro-
dukowania i presti¿u w œwiecie sztuki.”

Wspó³czesna interpretacja tematów
wiecznych i znaczenie tekstów dla
odczytywania dzie³ sztuki razem z
cytatem, ironi¹ i samoironi¹ – oto tematy,
do  których nawi¹zuj¹ uczestnicy
wystawy. Dialog miêdzy sztuk¹ wspó³-
czesn¹ i klasyczn¹ prowadzi do roz-
myœlañ nad problemami muzeów i nad
perspektyw¹ nowych praktyk malarskich.

Udzia³ w tej wystawie wziê³o, na
zaproszenie  dr  Susak, 11 znanych we
Lwowie malarzy, rzeŸbiarzy, fotografików.

Otwiera wystawê kompozycja W³o-
dzimierza Kaufmana o nazwie „Art-
Utylizacja”. Warto powiedzieæ od razu,
¿e do ka¿dej kompozycji autorzy do³¹-
czyli swój w³asny komentarz, wyjaœ-
niaj¹cy, jak oni osobiœcie to rozumiej¹.

Sztuk, wymyœlaj¹c ró¿ne œmieszne
napisy. Komentuj¹c to, pisze: „Nieod-
wracalnoœæ, zapo¿yczenie i cytowanie
– to diagnoza, postawiona przez postmo-
dernizm sztuce. Mijaj¹c etap totalnego
odbioru i brutalnego protestu, przed tym
faktem malarz odnalaz³ i pokaza³
nieskoñczonoœæ nowego, które mo¿e siê
narodziæ z fragmentu starego”. Dyrektor
J. Onuch napisa³, ¿e „Holenderskie

jest wywieszony na œcianie. O³ena
Turiañska pisze: „Nachyli³eœ siê, by
przeczytaæ, wiêc potrzebna etykietka i
kilka s³ów, by podpowiedzieæ, kto jest
autorem, jak nazywa siê obraz, co chcia³
tym powiedzieæ autor, tekst – pomocnik,
jednoczeœnie zastêpuje sam obraz, tekst
– otwór, przez, który czêsto patrz¹ siê
na obraz. To w³aœnie Turiañska zrobi³a.
Ustawi³a ekran przed orygina³em obrazu
Siemiradzkiego i napisa³a: „Idylliczna
scena na tle krajobrazu z niebiesk¹ zatok¹
i górami, m³ode ³adne dziewczyny,
ubrane w tuniki, odpoczywaj¹ na zielo-
nych kamieniach starego Ÿród³a”. Mo¿na
w³¹czyæ filmoskop i wyœwietliæ ten
napis, a gdy zajœæ od ty³u, to mo¿na
zobaczyæ go na samym obrazie Siemi-
radzkiego. Napis przeszkadza dobremu
obejrzeniu obrazu. Wiêc powstaje
pytanie: co jest wa¿niejsze – obraz czy
napis? Czy ogl¹damy dzie³o sztuki, czy
tylko czytamy, to, co o nim napisa³
znawca sztuki?

Ostatni rozdzia³ wystawy stanowi¹
prace W³odzimierza Kostyrki. W swojej
instalacji czy animacji przedstawia
oryginalne obrazy ze zbioru Galerii
Sztuk. Miêdzy innymi: J. Matejko
„Studia konia”, M. Wysocki „Most na
Sekwanie”, R. Sielski „Zima”, J. Mal-
czewski „Autoportret z muz¹” i kilka
wspó³czesnych powszechnie znanych,
takich jak Z. Flint „Holownik morski”.
Umieszczaj¹c wœród znanych obrazów
z³ocon¹ ramê z napisem: „tu mo¿e byæ
twój obraz”, autor wyœmiewa nie tylko
lwowsk¹ reklamê „tu mo¿e byæ twoja
reklama”, ale równie¿ mówi: „Obrazy
autora znajduj¹ siê w muzeum, to wyraz,
który dodaje wagi i sprzyja sukcesowi
komercyjnemu autora, taka reklama „jest
jednym z realiów wspó³czesnego ¿ycia

autoportrety. Powstaje pytanie: czy
miejsce ca³ej naszej wspó³czesnej sztuki
jest na œmietniku lub odwrotnie: nikt jej
nie rozumie, wiêc autor musi wszystko
powyrzucaæ?

Inny autor, znany fotografik lwowski,
Ilia Lewin, przedstawi³ trzy kompozycje.
Idea jest bardzo prosta. Je¿eli kiedyœ
znani malarze przedstawiali sceny z
¿ycia w strojach swego czasu, to jak
bêdzie wygl¹daæ podobna tematyka w
naszych czasach? Otó¿, na pierwszej
kompozycji widzimy „Autoportret z
Saskijeju” Rembrandta van Rijn (1636 r.).
Mamy tutaj mê¿czyznê ³adnie ubranego,
siedz¹cego na walizie ko³o poob³upywa-
nej œciany, na kolanach ma sympatyczn¹
kobietê, a w rêku – kielich wina. Mo¿e
oni gdzieœ wyje¿d¿aj¹, ¿egnaj¹ nasz nie
bardzo zamo¿ny kraj, aby szukaæ szczêœ-

mê¿czyznê, który umiera w wannie, nó¿,
zepsuty piec gazowy i bardzo du¿o ró¿-
nych szczegó³ów, które czêsto widzimy
u siebie w ³azience, na co dzieñ. Dr W.
Susak s³usznie dodaje, ¿e zrozumienie
dzie³ fotograficznych Lewina wymaga
znacznego przygotowania i erudycji,
Dodamy, ¿e tego¿ wymagaj¹ wszystkie
przedstawione na wystawie prace.
Ludziom bez erudycji i wyobraŸni tutaj
nie ma, co robiæ.

Warto równie¿ zwróciæ uwagê na
trzy kompozycje znanego we lwowskim
œrodowisku polskim fotografika Alek-
sego Jutina. A. Jutin przeciwnie, nie chce
wyje¿d¿aæ ze Lwowa, lecz chcia³by
cofn¹æ siê w czasie prawie o stulecie.
Na jego nostalgicznym zdjêciu odczu-
wamy atmosferê lwowskiej kawiarni i
lwowskiego sklepiku Leona Janikow-

W. Kaufman przedstawia nowoczesny lwowski pojemnik na œmiecie

„Zwiastowanie” Eugeniusza Rawskiego

malarstwo XVII w. jest symbolem solid-
noœci, które w interpretacji Sahajdakow-
skiego objawia równie¿ powa¿ne zapasy
ironii”.

Eugeniusz Rawski proponuje od-
biorcy, by porówna³ obraz „Zwiasto-
wanie” (XVI w.) ze zbiorów lwowskiej
Galerii, na którym Archanio³ Gabriel
przychodzi do Marii z radosn¹ nowin¹,
do „Zwiastowania” w³asnego autorstwa.
E. Rawski przedstawi³ ³adny obraz, na
którym s¹ dwie postacie kobiet w kuchni,
obok zwyk³ych naczyñ. Jedna kobieta
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artystycznego”. Wiêc kogo wyœmiewa
Kostyrko? Tych, którzy za wszelka cenê
chc¹ trafiæ do katalogów muzeów? Czy
tych, którzy dla sukcesu komercyjnego
przekazuj¹ w darze dla galerii swój
obraz, by ich zauwa¿ono i zaproszono
dla wykonania jakiejœ wysoko op³acalnej
pracy?

Wystawa wzbudza zainteresowanie.
Ludzie przychodz¹, ogl¹daj¹, czytaj¹.
Ka¿dy z artystów zwraca siê do nich z
pytaniem: „Jakie ma byæ malarstwo
wspó³czesne. Pani Wita Susak zadaje
pytanie: „Jak ma wygl¹daæ wspó³czesne
muzeum? Jakie dzie³a maj¹ prawo
znajdowaæ siê w takim muzeum?”. W
ka¿dym razie, taka wystawa – to sukces,
bo j¹ odwiedzaj¹ ludzie. Wiadomo, je¿eli
muzeum nie ma zwiedzaj¹cych, to ono
nikomu nie jest potrzebne. Wiêc, mo¿na
wywnioskowaæ, ¿e muzeum potrzebuje
w³aœnie takich prac.

Naszemu korespondentowi dr W.
Susak powiedzia³a: „G³ówn¹ myœl¹
przewodni¹ by³o to, ¿e Lwowska Galeria
Sztuk ma bardzo bogaty zbiór obrazów,
natomiast lwowianie bardzo rzadko j¹
odwiedzaj¹. Z jednej strony, postanowi-
³am nieco o¿ywiæ i zmieniæ coœ w
naszym mieœcie, by ludzie zauwa¿yli,
ile piêknego jest u nich pod bokiem. Z
drugiej zaœ strony, we Lwowie jest
bardzo du¿o malarzy, którzy wystawiaj¹
siê na Zachodzie, a nikt ich nie zna we
Lwowie. Postanowi³am, wiêc organizo-
waæ taki swoisty dialog miêdzy starym
a nowym, pokazaæ, ¿e muzeum – to nie
tylko magazyn starych, zakurzonych
obrazów, ale równie¿ przestrzeñ dla
twórczoœci, miejsce, w którym mo¿na
przedstawiaæ ró¿ne ekspozycje, wywo-
³uj¹c przez to ró¿ne ¿ywe reakcje u ludzi.
W tym celu na pocz¹tku tego roku 11
malarzom zosta³ zaproponowany temat
do rozmyœlania: „co to jest muzeum”?,
„Czy chcieliby oni, by ich obrazy
znalaz³y siê w muzeum? „Czy widz¹ oni
przysz³oœæ muzeów, czy, odwrotnie,
uwa¿aj¹, ¿e to jest ju¿ przesz³oœæ i sztuka
wysz³a na ulicê?

Dana wystawa wyœwietli³a ró¿ne
rodzaje dialogu. Z jednej strony – to gra,
ironia, co do cytatów, rozmyœlanie na
temat, z czym maj¹ do czynienia ludzie
czêœciej – z orygina³em czy kopi¹, pro-
wokacja w postaci pytania - „czy chcesz,
by twój obraz tu by³”? jak u pana
Kostyrki. W niektórych pracach malarze
odwa¿yli siê pokazaæ wieczne tematy z
nowego punktu widzenia. Czy malarze
czasami siê œmiej¹ z odbiorców? Nie,
raczej wyœmiewaj¹ samych siebie, bo
ironia i samoironia s¹ g³ównymi cechami
postmodernizmu. Je¿eli chodzi o foto-
grafików, uwa¿am, ¿e s¹ zawodowcami,
którzy bardzo ciasno zwi¹zani s¹ ze
Lwowem. Oni przemieszczaj¹ znaki z
przesz³oœci w nasze realia. W ¿adnym
wypadku nie kopiuj¹ znanych obrazów,
a raczej udaj¹ siê do przesuniêcia
akcentów. Np. jak w przypadku I.
Lewina. Dla Dawida wa¿ny jest Marat,
natomiast dla niego - „nasza” wanna,
która wywo³uje du¿o emocji u odbior-
ców. Je¿eli chodzi o Kostyrkê, to on
chcia³ powiedzieæ, ¿e ¿aden z malarzy
nie by³by przeciwny temu, by  znaleŸæ
siê w towarzystwie takich znanych
twórców, jak Matejko, Wysocki i itp.

Na zakoñczenie jeszcze kilka myœli
dyrektora Jerzego Onucha: „Przy zwie-
dzaniu wystawy powstaje pytanie o
identycznoœæ, to¿samoœæ. Czy mamy
prawo uwa¿aæ, ¿e pamiêci jest tyle, ile
ludzi? Innymi s³owy, gdzie jest ta granica
miêdzy pretensj¹ wspólnoty i pragnie-
niem ka¿dej osoby do zachowania
swojej identycznoœci? Autorzy przedsta-
wionych na wystawie dzie³ ze swoja
bezkompromisow¹ pozycj¹ s¹ najlep-
szymi adwokatami naszego prawa do
w³asnej pamiêci, a otó¿ - do wolnoœci”.

JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjêcie

Tym Mistrzem jest dobrze nam
wszystkim znany Georg Borysowski –
fotografik, cz³owiek o nieprzeciêtnej
indywidualnoœci, cz³owiek o bardzo oso-
bistym, naprawdê subtelnym odczuciem
wszystkiego, co nas otacza. 29 grudnia
2007 r. zaprezentowa³ on w „Galerii
Wasyla Py³ypiuka” indywidualn¹ wysta-
wê swoich dzie³. Wraz z galeri¹ wspó³-
organizatorem wystawy by³a redakcja
„Lwowskich spotkañ”, a zw³aszcza
redaktor naczelny Pani Bo¿ena Rafalska.
Nic dziwnego. Pani Bo¿ena od wielu lat
wspó³pracuje z G. Borysowskim, zna go
jeszcze z czasów szkolnych. G. Bory-
sowski stale publikowa³ swoje fotografie
na ³amach „Gazety Lwowskiej” i
„Lwowskich Spotkañ”, szczególnie
wtedy, kiedy B. Rafalska by³a redak-
torem naczelnym pierwszego tytu³u.
Ona umia³a doceniæ jego niezwyk³y
talent, który przerasta³ nieraz poziom
gazety i poziom lwowskiej fotografii
tamtych lat. Przecie¿ jeszcze w latach
80. XX w. by³ on dobrze znan¹ osobo-
woœci¹ w œwiecie fotografii artystycznej,
laureatem znacz¹cych miêdzynarodo-
wych wystaw. Jego prace s¹ w zbiorach
prywatnych, w galeriach i muzeach
ca³ego œwiata, warte s¹ du¿ych pieniêdzy,
lecz dla polskich czasopism lwowskich
on zawsze pracowa³ za darmo, z ca³ym
sercem i ca³¹ dusz¹.

Myœlê, ¿e i ten powrót do Lwowa,
to te¿ powo³anie serca, to swoista
„podró¿ sentymentalna” nie tylko w
œwiat swego dzieciñstwa i m³odoœci, lecz
tak¿e do ludzi, obok których ¿y³, pra-
cowa³, kocha³.

Wystawa sk³ada siê z trzech czêœci.
Pierwsza – to zdjêcia ze Lwowa i ̄ ó³kwi,
druga – to unikatowe widoki cmentarza
we wsi Demnia pod Miko³ajowem,
czterdzieœci kilometrów od Lwowa,
trzecia – to fotografie amerykañskie z

Mistrz sugestywności i subtelności
Fotografie G. Borysowskiego

Chicago, gdzie G. Borysowski mieszka
w ostatnich latach. Powiem szczerze, po
obejrzeniu dwóch pierwszych czêœci, nie
chcia³em, a nawet nie mog³em ogl¹daæ
tej trzeciej, amerykañskiej. Ba³em siê
zepsuæ to czarowne, magiczne wra¿enie,
które ogarnê³o mnie, ba³em siê zostawiæ
tê niezwyk³¹ atmosferê, która panowa³a
w pierwszych salach.

Liczne lwowskie muzea i galerie
szukaj¹ ciekawych, utalentowanych
artystów – malarzy, rzeŸbiarzy, foto-
grafików itp. W ostatnich latach wystaw
jest du¿o, lecz ma³o talentów! Du¿o
orygina³ów lub ludzi, którzy sami siebie
za takich uwa¿aj¹, jeszcze wiêcej dzie³
przeciêtnych. Jak ró¿ni siê od tamtych
wystaw wystawa G. Borysowskiego!
Imponuj¹cy jest te¿ ogrom pracy, któr¹
on wk³ada w ka¿de zdjêcie. Autor
skromnie opowiada³, jak godzinami, a
mo¿e nawet ca³y dzieñ siedzia³ na

cmentarzu w Demnie, ¿eby zrobiæ tylko
jedno zdjêcie, ¿eby z³apaæ tylko jeden
odpowiedni moment oœwietlenia, tylko
jedn¹ chmurkê na niebie, tylko jeden
odpowiednio spadaj¹cy cieñ od Postaci
Matki Boskiej!

Jak fantastycznie wygl¹da znany
nam wszystkim Cmentarz Orl¹t, sfoto-
grafowany w nocy! Jeszcze jedna „s³a-
boœæ” artysty, to fotografowanie staruszek,
ludzi biednych. Dawno, mo¿e 10 – 12 lat
temu, by³em œwiadkiem jak d³ugo i
mozolnie wybiera³ on ujêcie, oœwietlenie,
miejsce dla fotografii „ostatniej z
Boimów”, pani Janiny, która przez wiele
lat by³a kustoszem, dobrym geniuszem
tej¿e Kaplicy Boimów. A staruszka w
zau³ku ormiañskim! Jeszcze inna przy
ul. Stauropigijskiej i staruszka w
zau³ku w ̄ ó³kwi. Za tymi fotografiami
wstaj¹ nie tylko dni m³odoœci autora,
nie tylko Lwów lat 50 XX w., wstaj¹

stulecia, wstaj¹ wydma dawno minio-
nych epok!

Wystawa zebra³a niema³o ludzi.
Pomieszczenia „Galerii W. Py³ypiuka”
by³y przepe³nione. Nie by³o tutaj ludzi z
ulicy, ludzi przypadkowych. Koledzy
p. G. Borysowskiego z bran¿y – znani
fotograficy lwowscy na czele z gospo-
darzem sali Wasylem Py³ypiukiem,
przedstawiciele organizacji polskich we
Lwowie, dla których autor wystawy
zawsze bêdzie „naszym cz³owiekiem”,
choæby fotografowa³ tylko Amerykê.
Przyjemnie by³o zobaczyæ prezesa FOP
na Ukrainie p. Emiliê Chmielow¹,
Teresê Dutkiewicz, Mariana Baranow-
skiego, Stanis³awa Durysa i wielu innych.
Mi³¹ niespodziank¹ by³a obecnoœæ na
wystawie pana Rafa³a Dziêcio³owskigo,
wice- prezesa Fundacji Pomoc Polakom
na Wschodzie, z Warszawy. Odwiedzi³
otwarcie wystawy równie¿ o. Bruno
Neumann z Drohobycza.

Czarno-bia³e fotografie G. Borysow-
skiego, s¹ wykonane na bardzo wysokim
poziomie zawodowym, zrozumia³ym w
niektórych szczegó³ach tylko jego kole-
gom – zawodowcom. Zwyk³y odbiorca
odczuwa w³aœnie atmosferê, aurê tych
zdjêæ! Sam mistrz trzyma³ siê bardzo
skromnie, bez pretensji, bez jakiegoœ
aktorstwa, co czêsto bywa z ludŸmi
sztuki, nie stara³ siê jakimœ gestem,
postaw¹ czy kwiecistym  s³owem  zwróciæ
uwagê na siebie, na swoje prace. Nie
chwali³ siê, nie gra³, by³ samym sob¹, a
za niego przemawia³y jego fotografie.

Do wystawy zosta³ starannie przy-
gotowany i wydany przewodnik, na
³amach którego  wydrukowano wiêkszoœæ
przedstawionych fotografii. Tytu³ wspro-
wadzenia, autorstwa  Lany  Mokinej,
brzmi bardzo wymownie – „Magiczne
miasto”. Dodamy – magiczne fotografie
magicznego miasta, zrobione przez
bardzo delikatnego i magicznego cz³o-
wieka. W skrócie podajemy relacjê
L. Mokinej i kilka zdjêæ z wystawy.

Georg Borysowski

LANA MOKINA

Przybyli Pañstwo na spotkanie ze
starym Lwowem – w obiektywie foto-
grafika – miastem naszego dzieciñstwa.
Miastem magicznej tajemnicy œrednio-
wiecza, tak bardzo zwi¹zanej z dniem
dzisiejszym. Miastem brukowanych
zau³ków, urokliwych uliczek, które
pamiêtaj¹ œlady naszych przodków, jak
te¿ pozostawione tam œlady naszego
lwowskiego dzieciñstwa. Przyszli  Pañstwo
na spotkanie z niezwyk³¹ aur¹ lwow-
skich podwórzy – studni, niedosiê¿nie
wysokich murów i znanych nam tylko,
jako dzieciom, zakamarków lwowskich.
Jest to spotkanie z miastem zapamiêta-
nym z naszych snów i marzeñ.

Zwyczajne lwowskie mury, syl-
wetki starych koœcio³ów, cerkwi, studni,
fontann, latarni i lichtarzy. Wszystko, co
ukochaliœmy i co, tak bardzo, ogrzewa
dobrym wspomnieniem, zziêbniêt¹ na
obczyŸnie duszê. Ten – przedstawiony
w fotografiach, lwowski esej, jest dzie³em
Georga Borysowskiego, artysty-foto-
grafika ze Lwowa.

Prace Georga zdejmuj¹ zas³onê z
naszych oczu i  serc. Uwra¿liwiaj¹  na
piêkno i dostojeñstwo miasta, w
którym ¿yjemy. Jego urodê niedo-
strzegan¹ w zgie³ku codziennoœci.
Ogl¹damy to miasto oczami mistrza.
Powstaje przed nami autentyczne –
dumne i wspania³e. Zmusza do myœle-
nia i przewartoœciowania naszego doñ
stosunku.

Miasto  magiczne

Nie mo¿emy powstrzymaæ biegu
czasu. Jednak¿e poprzez czu³y obiektyw
Georga odbieramy nie tylko wielkoœæ
architektury, odczuwamy klimat dawnej
aury Lwowa. Pod wp³ywem fotografii
Georga Borysowskiego budz¹ siê w nas
obrazy z dzieciñstwa, z tamtych dni,
kiedy drzewa by³y wielkie, a my – tacy
mali. Ciep³e wspomnienia czegoœ
czystego i szczerego, nie zbrukanego
dojrza³oœci¹. Artysta wprowadza nas w
ten œwiat poprzez technikê rozmytych
konturów, nostalgicznej sepii, zmiêk-
czeñ i ³agodnych pó³tonów.

Drug¹ czêœæ wystawy stanowi¹ wra-
¿enia Georga ze Stanów Zjednoczonych.
Autor pozostaje wierny swej technice.
Nie chodzi mu bowiem o dok³adne
przedstawienie architektury drapaczy
chmur, lecz o odczucia Europejczyka,

który zderza siê z Ame-
ryk¹.

Fotografie Georga z
USA nie s¹ pocztów-
kami przedstawiaj¹cymi
monumentalizm budowli
amerykañskich. I tu,
podobnie jak we Lwowie,
mamy do czynienia z
osobistym, indywidu-
alnym spojrzeniem, które
charakteryzuje zdjêcia
Georga Borysowskiego.
„To równie¿ pó³cienie,
b³yski œwiat³a, neony,

za³omy ulic i domów, tym razem
wielkiego amerykañskiego miasta” -
mówi autor.

Trzecia czêœæ wystawy to – miasto
zmar³ych. Stary cmentarz we wsi
Demnia, pod Miko³ajowem na Ziemi
Lwowskiej. Jest on jak gdyby miniatur¹
Cmentarza £yczakowskiego. Z t¹

jedynie ró¿nic¹, ¿e nagrobki na tym
cmentarzu nie s¹ dzie³em artystów z
wykszta³ceniem akademickim, lecz
prac¹ zwyk³ych rzeŸbiarzy ludowych, na
swój sposób przekazuj¹cych niepow-
tarzalne piêkno Matki Bo¿ej, œwiêtych i
anio³ów. Figury stoj¹ce na wiejskim
cmentarzyku przypominaj¹ mieszkañców
tej wsi. Matka Boska wygl¹da jak do-
rodna m³oda kobieta wiejska dumnie w
ramionach trzymaj¹ca Dzieci¹tko.
Ka¿da z postaci jest Inna. Oto Maria
Dziewica okryta wiejsk¹ chust¹ œwi¹-
teczn¹, jako zwyk³a dziewczyna udaj¹ca
siê w niedzielê do cerkwi.

Nadzwyczaj sugestywnie przekazana
jest atmosfera cmentarza i pejza¿ wokó³

niego. Bezkresne ³any
zbó¿ i tajemniczo szu-
mi¹ce drzewa. Odnosi
siê wra¿enie, ¿e ci tak
podobni do mieszkañ-
ców wioski, œwiêci zejd¹
ze swych postumentów
i wyjd¹ nam na spot-
kanie...

Prawie dotykalna
jest te¿ na fotografiach
faktura  kamienia. Wy-

daje siê, ¿e odczuwamy jego chropa-
woœæ i ciep³o.

Prace Georga Borysowskiego to
prawdziwa poezja, która z ca³¹ pew-
noœci¹ poruszy struny serca ogl¹da-
j¹cych.
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- Minê³o kilka miesiêcy odk¹d by³ Pan
we Lwowie, gdzie prezentowany by³
ukraiñski przek³ad  pañskiej powieœci
„Koniec œwiata w Breslau”. Jak minê³y
te miesi¹ce dla Pana jako pisarza i
cz³owieka?
- By³y to miesi¹ce bardzo pracowite;
wype³nione jednak nie tyle prac¹ pisarsk¹,
ile aktywnoœci¹ promocyjn¹. W
paŸdzierniku ukaza³a siê na polskim
rynku ksiêgarskim moja nowa powieœæ
„D¿uma w Breslau” i czyni³em to, co
zawsze po premierze ksi¹¿ki: wywiady,
sesje fotograficzne i spotkania z
Czytelnikami.
- Czy wspomina Pan Lwów? Jak siê Pan
czu³ w tym mieœcie? Czy opowiada³ Pan
o tej podró¿y swojej mamie, która, jak
wiadomo, pochodzi spod Lwowa? Je¿eli
tak, to co?
- We Lwowie czu³em siê jak u siebie w
domu. Otacza³a mnie wielka serdecznoœæ
i goœcinnoœæ. By³em zachwycony
piêknem tego miasta, które odgrywa³o
przecie¿ tak wielk¹ i wa¿n¹ rolê w naszej
wspólnej historii. œlady polskoœci nie
tylko nie s¹ tutaj zamazywane, a wrêcz
przeciwnie – s¹  szczególnie  pielêgnowane.
Jako Polakowi ciep³o mi siê robi³o na
sercu, kiedy moi ukraiñscy przyjaciele
dostrzegali, i¿ ich rodzinne miasto by³o
w swej przesz³oœci polskie i wielokultu-
rowe i ¿e s¹ dumni z takich polskich
synów Lwowa jak na przyk³ad Stanis³aw
Lem czy Zbigniew Herbert. Mojej ma-
mie, która ju¿ dawno nie by³a we Lwowie,
opowiada³em o bardzo ciep³ym przyjê-
ciu mojej osoby. Nie dziwi³o jej to, ona
zawsze by³a tutaj serdecznie przyjmo-
wana. Nie tyle jednak Lwów, ile powiat
Krukienice to kraina jej dzieciñstwa.
Tam skoñczy³a szko³ê podstawow¹ i do

dziœ bardzo dobrze mówi po ukraiñsku.
Przy nastêpnej okazji odwiedzê stryja
mojej mamy i jego ¿onê, którzy miesz-
kaj¹ we Lwowie. To przecie¿ moja
rodzina! Po powrocie ze Lwowa wypyty-
wa³em mamê o ca³¹ nasz¹ rodzinê z tych
stron. Okaza³o siê, ¿e niektórzy jej
przedstawiciele maj¹ ukraiñskie korzenie.
To dodatkowo wp³ynê³o na mój bardzo
przyjazny stosunek do Lwowa i do
Ukraiñców.
- Czy zmieni³a ta podró¿ jakieœ pañskie
zdania, opiniê o Ukrainie i Ukraiñcach?
- Przed moim wyjazdem do Lwowa
odnosi³em siê doœæ obojêtnie do Ukrainy
i Ukraiñców. Oczywiœcie – jak wiêkszoœæ
Polaków – z ca³ych si³ kibicowa³em
pomarañczowej rewolucji, ogromnie siê
cieszy³em, ¿e Ukraina wyzwala siê spod
dominacji rosyjskiej, ale nie odczuwa³em
specjalnej bliskoœci pomiêdzy naszymi
narodami. Odczu³em j¹ bardzo mocno
dopiero wtedy, kiedy przyjecha³em do
Waszego piêknego miasta. Zrozumia³em,
jak nasze narody s¹ sobie bliskie, jak oba
kochaj¹ wolnoœæ, jak oba bardzo
wycierpia³y w swej historii od rosyjskiego
imperium. Zda³em sobie sprawê, ¿e
powinniœmy przezwyciê¿yæ i prze³amaæ
ostatecznie œlady wzajemnej niechêci,
jaka niekiedy jeszcze tkwi w starszym
pokoleniu. Zewnêtrznym znakiem
mojego zainteresowania Ukrain¹ jest to,
¿e bardzo uwa¿nie czytam w polskiej
prasie doniesienia o sytuacji wewnêt-
rznej w Waszym pañstwie, a kiedyœ te
relacje na ogó³ pomija³em. Zwykle nie
zabieram g³osu w kwestiach politycz-
nych, poniewa¿ nie jestem ¿adnym
autorytetem, lecz skromnym autorem
literatury klasy B. W tym wywiadzie nie
mog³em siê jednak powstrzymaæ od
tego... Zbyt wielki wp³yw wywar³ na
mnie Lwów i jego mieszkañcy, abym
publicznie milcza³ o tych sprawach.

- Co w ogóle daj¹ pisarzowi takie
spotkania z nowymi czytelnikami,
nowym krajem?
- Bardzo wiele. Pisarze czêsto cierpi¹
na deficyt pomys³ów i niedosyt in-
spiracji. A pobyt w innym kraju, spot-
kania z ludŸmi niekiedy odmiennie
postrzegaj¹cymi œwiat, pos³uguj¹-
cymi siê innym jêzykiem, a nawet
drobiazgi jak obca kultura kulinarna
– to wszystko nie tylko dodaje pisa-
rzowi nowej energii do tworzenia, lecz
przede wszystkim wzbogaca go
duchowo.
- Czy próbowa³ Pan czytaæ swoje
ksi¹¿ki w przek³adach na inne jêzyki?
Czy jest to dla Pana ciekawe jako dla
pisarza? Jakie jest  spojrzenie na swoj¹
ksi¹¿kê przez pryzmat obcego jêzyka?
Na przyk³ad ja czyta³em pañskie
ksi¹¿ki w trzech jêzykach i ka¿dego
razu odnosi³em inne wra¿enia.
- Wie Pan, ja nigdy nie czytam moich
ksi¹¿ek ju¿ po oddaniu ich do wydaw-
nictwa. Jestem wobec siebie nadzwyczaj

krytyczny i wpadam w z³oœæ, kiedy
stwierdzam, ile jest w nich – ju¿ po
wydrukowaniu – passusów nudnych lub
nieudolnych literacko. To oczywiœcie
subiektywna ocena wynikaj¹ca z moje-
go hiperkrytycyzmu. Wychodz¹c z tego
punktu widzenia, nie czytam równie¿
przek³adów moich ksi¹¿ek, bo nie chcê
siê denerwowaæ na samego siebie.

„We Lwowie czułem się jak u siebie w domu”
lecz równie¿ cz³owiekiem pe³nym wad,
kompleksów, fobii i niepokojów. Taki
bohater jest bliski Czytelnikom, oni
mog¹ siê z nim uto¿samiæ, choæ mo¿e
nigdy nie przyznaj¹ siê g³oœno do tego.
Eberhard Mock jest wra¿liwym cz³o-
wiekiem, który pod mask¹ cynizmu i
brutalnoœci stara siê ukryæ swoje bolesne
dylematy.

Maksymilian Dymitr Czornyj – rocznik: ’89. Mieszka w Lublinie. Poezjê publikowa³ w kilku
ogólnopolskich czasopismach, ale zarzuci³ j¹ dla prozy. Jego opowiadania ukazywa³y siê min.
w: Akcencie, Szafie, Korespondencji z Ojcem, Aspiracjach, Kozirynku. Jest aktywnym i znanym
recenzentem najwiêkszego, internetowego Forum poœwiêconego literaturze. Obecnie pracuje
nad swoj¹ pierwsz¹ powieœci¹.

Opowiadanie

MAKSYMILIAN DYMITR
CZORNYJ

Opowiem Wam pewn¹ historiê. Byæ
mo¿e jest ona prawdziwa, a mo¿e jest w
niej tylko ziarnko prawdy. Nie wiem.
Ch³opiec, który mi j¹ opowiedzia³,
rozp³yn¹³ siê za rogiem ulicy, nie
zd¹¿y³em go zatrzymaæ i o nic zapytaæ.

Rynek ton¹³ w pó³cieniu. S³oñce co
chwila wynurza³o siê zza chmur, by
zaraz znowu za nimi schowaæ. Przypo-
mina³o to radosn¹ grê w ciuciubabkê, w
któr¹ tak chêtnie bawi³y siê lwowskie
bajbusy. By³ sierpieñ, ale pogoda tego
lata nie dopisywa³a. Mimo to, ca³¹
starówkê szczelnie wype³nili turyœci –
obchodzili rytualne ko³o: Opera –
McDonald’s – Hotel George – Ratusz i
znowu Opera.

Przy stolikach piwiarni zawsze by³o
luŸniej. Lepi¹ce siê blaty, dawno niezmie-

nianie foliowe obrusy,  skrzypi¹ca  pod³oga
– wszystko to tworzy³o wyj¹tkow¹ atmo-
sferê, która podoba³a siê tylko nielicz-
nym. Warto te¿ dodaæ, ¿e bardzo nieliczni
lubili Wajsa, a tylko Wajsa tu podawano.
- Chryæko – odezwa³ siê Piotr. – A gdy-
byœcie tak, jednak zostali?
Podkrêci³ sumiastego w¹sa i poci¹gn¹³
du¿y ³yk piwa.
- Ju¿ wszystko postanowione.
- Ale gdyby, nie myœla³eœ tak...?
- Nu.

Chryæko postur¹ przypomina³ niedŸ-
wiedzia. Wielki, szeroki w barach i pasie,
z kilkudniowym posiwia³ym zarostem
na pucu³owatej twarzy. Uœmiechn¹³ siê
smutno.
- Rozumiem – Piotr potrz¹sn¹³ g³ow¹. –
Choliera, ja to ca³kiem rozumiem.
- Dzieci mówi¹, chodŸ do Jewropy,
Jewropa to Polszcza nie Ukrajina. Co
robiæ? – Chryæko bezradnie roz³o¿y³
rêce. – Jeszcze jakby tylko prosili, to kto
wie, a tak... Mieszkanie kupione, wnuki
w drodze, trzeba uciekaæ za nimi.
- Ze Lwowa?
- A co, ja na to poradzê? Ze Lwowa,
Berlina, czy nawet Sidnej. Mówiê tylko:
nie da rady.

- Wiêc kiedy?
- Za miesi¹c.
- Wrócisz tu jeszcze?
- Jak tylko Boh da.
- Szybko?
- Nie wiem.
- A co z Olg¹?
- Oczywiœcie, ¿e chce jechaæ. Pierwsza
ci¹gle Jewropa i Jewropa gada.

Podesz³a do nich têga kelnerka.
Zabra³a na tacê puste kufle i popielniczkê.
- Rachunek, czy coœ jeszcze?
- Jeszcze raz Slawutycza.
- Widzê, ¿e panowie dzisiaj browarnie
– Uœmiechnê³a siê tak têpo, jak tylko
potrafi¹ znudzone prac¹ kelnerki – Dwa?
- Tak. Dwa. Ale lejcie ca³ego gielajza!
Bo do po³owy to ¿adna robota!

Kelnerka odesz³a i przez chwilê
siedzieli w milczeniu. Patrzyli na wype³-
niaj¹cy plac t³um, ws³uchiwali w gwary
rozmów, wy³apuj¹c pojedyncze prze-
mieszane s³owa – ukraiñskie, pol-
skie, rosyjskie. Wreszcie ich spojrzenia
spotka³y siê i poczuli g³êboki ¿al,
najprymitywniejsz¹ gorycz rozstania.
W³aœnie tak¹, jak¹ w smutnych
bajkach odczuwaj¹ nieszczêœliwi ko-
chankowie.

- I z kim, ja ci teraz bêdê pi³? – westchn¹³
Piotr. – No z kim?
- Nie wypominaj mi – Chryæko przetar³
okulary. – Risk jest du¿y, sam siê dener-
wujê.

Znowu milczeli. Kelnerka przynios³a
piwo i bez s³owa odesz³a, zataczaj¹c
t³ustymi poœladkami obfite ³uki.

Piotr otar³ niechcian¹ ³zê.
- Chcia³bym siê upiæ i jutro nie wstaæ –
szepn¹³. – Bo¿e, czy normalny mê¿czyz-
na mo¿e kochaæ drugiego tak, jak brata,
czy siostrê?
- Nie wiem, mówmy o czymœ innym.
- Dawno by³eœ na Orlêtach?
- Jeszcze na wiosnê.
- £adnie tam maj¹.
- Ano, nie pogardzi³by.
- G³upi temat. Wybacz, nie wiem  o
czym mówiæ.
- Po prostu pij. To dobre piwo.

Wiêc pili. I nie by³oby w tym
wszystkim nic dziwnego, gdyby nie
zjawi³ siê pewien ch³opiec. Podszed³
do brudnego stolika, przy którym sie-
dzieli i wyci¹gn¹³ ma³y bukiet kwiatów.
Potrz¹sn¹³ nim, jakby chcia³, ¿eby
wszystkie liœcie i p³atki opad³y na
ziemiê.

JEWROPEJSKIE PITOLENIE -Pan dla ¿ony? A mo¿e pan? – uœmiech-
n¹³ siê szczerz¹c drobne zêby.

Mê¿czyŸni pokrêcili przecz¹co g³o-
wami, ale ch³opiec uparcie wymachiwa³
kwiatami. K¹ciki jego ust brudne, jakby
w czekoladzie, rozszerzy³y siê w mi³ym
uœmiechu. Przekrzywiony na bakier
kaszkiet, zdawa³ siê rzucaæ wyzwanie
m³odzie¿owej modzie, a wystaj¹ca z
kieszonki p³aszcza dewizka zegarka,
zaskakiwa³a oryginalnoœci¹.
- Panowie patrz¹ na mnie, jak na œmier-
dziucha. Ja nie z takich. Panowie ³askawi,
pójd¹ ze mn¹ – malec wyci¹gn¹³ drobn¹
d³oñ. – Na zicher, nie po¿a³uj¹!

Mo¿e to piwo tak na nich podzia³a³o,
a mo¿e rozkoszna ch³opiêca radoœæ, ale
wstali od sto³u, zostawili pieni¹dze i
wyszli. Przeszli za drewniany p³ot i
pokracznie stanêli przy ch³opcu.
- Proszê siê nie buñdziurzyæ – ch³opiec
chwyci³ ich d³onie. – Idziemy, raz, dwa,
trzy.

I pos³usznie ruszyli.
Lwów jest miastem tajemnic i za-

gadek, œlepych ulic i krêtych uliczek.
Gdy raz zanurzysz siê w tym klimacie,
gdy nasi¹kniesz tutejsz¹ atmosfer¹, ju¿
zawsze odnajdziesz w swoim sercu jego
znamiê. Posi¹dzie ciê i obejmie g¹szczem
kamienic, przycupniêtych koœcio³ów,
cerkwi i placów. Uœciœnie ciê. Wtedy,
byæ mo¿e zrozumiesz, ¿e tu nie ma zna-
czenia, kim jesteœ i sk¹d pochodzisz.
Lwów jest dobrym ojcem, który przygar-
nia do siebie wszystkie dzieci, nie
pytaj¹c ich ani o imiê, ani o wyznanie.
Dlatego, jeœli tylko straci³eœ wiarê, jeœli
czujesz w sercu potrzebê – rozkoszuj siê,
rozkoszuj siê smakiem Lwowa.

- Pewien m³ody poeta ukraiñski na
forum internetowym napisa³ bardzo
kategorycznie, ¿e Krajewski to zepsuty
Chandler. Co ³¹czy Pana z Chandlerem,
a co jest odmienne?
- Raymond Chandler jest moim mist-
rzem literackim. Wiem, ¿e jego maestrii
i wirtuozerii w opisie œwiata i w projekto-
waniu b³yskotliwych dialogów nigdy nie
osi¹gnê. W tym sensie zgadzam siê z
opini¹ tego internauty – wiem, ¿e jestem
o wiele gorszy od Chandlera. Pytanie o
to, co mnie ³¹czy, a co dzieli z kalifor-
nijskim Mistrzem, powinno byæ raczej
skierowane do krytyka literackiego.

- Pañskie powieœci nie s¹ typowymi
powieœciami kryminalnymi. Pañski
bohater ma bardzo z³o¿ony œwiat
wewnêtrzny. Portret Mocka jest bardzo
specyficzny. Dlaczego œwiadomie uczy-
ni³ go pan tak odra¿aj¹cym? Mock pije,
bije ¿onê, chadza do burdeli, na w³asn¹
rêkê wymierza sprawiedliwoœæ, torturuje
wiêŸniów aby otrzymaæ potrzebne
zeznania. Ale w³aœciwie to Mock wywo-
³uje sympatiê, nie wstrêt. Dlaczego
po³¹czy³ w nim Pan cechy, których nie
da siê pogodziæ w jednej osobie?
- Chcia³em stworzyæ bohatera z krwi i
koœci, który by³by nie tylko herosem,
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Ja mam w sobie zbyt wiele pokory, aby
porównywaæ moj¹ skromn¹ twórczoœæ
z gigantem pióra, jakim by³ Chandler.
- Pan nie tylko po mistrzowsku buduje
fabu³ê swoich ksi¹¿ek, lecz jest Pan
naprawdê œwietnym stylist¹. Kto z
mistrzów literatury polskiej i œwiatowej
okaza³ na Pana najwiêkszy wp³yw?
- Ja nie wiem, jakie jest rzeczywiste zna-
czenie frazy „wywieraæ na kogoœ wp³yw
literacki”, wiem natomiast, których
autorów czytam nieustannie i do których
wci¹¿ wracam. To przede wszystkim
Boles³aw Prus i jego wielka realistyczna
powieœæ „Lalka”, w której z równym roz-
machem i z równ¹ precyzj¹ zosta³a
przedstawiona i dziewiêtnastowieczna
Warszawa, i skomplikowane stany
duszy bohaterów. To Günter Grass i jego
„Blaszany bêbenek” – znów powieœæ
o zaginionym, nieistniej¹cym œwiecie
i mocno zmitologizowanym mieœcie,
które dziœ nie jest tym, czym by³o kiedyœ
(jak dzisiejszy Wroc³aw czy Lwów). To
Andrzej Szczypiorski i jego powieœæ
„Pocz¹tek” – wielki pean  na  czeœæ ludz-
kiej solidarnoœci i nieistniej¹cej ju¿
wielokulturowej Polski. Z poetów,
którzy mieli najsilniejszy wp³yw na moje
pokolenie, wymieni³bym Zbigniewa
Herberta. By³ on naszym moralnym
drogowskazem w ponurych czasach
komunizmu i niesuwerennoœci Polski.
- Wiadomo, ¿e to za ma³o napisaæ dobr¹
ksi¹¿kê lub ksi¹¿ki. Co pañskim zda-
niem ma dzisiaj najwiêkszy wp³yw na
popularnoœæ pisarza?
- Dobra promocja i zainteresowanie
mediów. Pisarz nie mo¿e siedzieæ w
wie¿y z koœci s³oniowej i patrzeæ z po-
gard¹ na innych. Czasy poetes maudits
dawno ju¿ minê³y. Dzisiaj jest era
telewizji i Internetu. Dzisiejszy pisarz –
jeœli chce ¿yæ ze swojej pracy – musi
byæ cz³owiekiem medialnym i cierpli-
wym. Musi udzielaæ wielu wywiadów i
z uœmiechem odpowiadaæ na pytania, na
które ju¿ odpowiada³ tysi¹c razy. „Jeœli
nie chce tego robiæ, niech zmieni zawód”

– zacytujê mojego kolegê po piórze.
Oczywiœcie, pisarz powinien dokonywaæ
pewnej selekcji. Na ostatnim spotkaniu
autorskim we Wroc³awiu pewien student
dziennikarstwa poprosi³ mnie o wywiad,
który mia³ byæ jego prac¹ zaliczeniow¹.
Odpowiedzia³em, ¿e to trochê dla mnie
poni¿aj¹ce byæ wykorzystanym w zada-
niu domowym. Wbrew tej odpowiedzi
przemawia³a przeze mnie nie pycha, lecz
poczucie, ¿e zmarnowa³bym czas,
udzielaj¹c wywiadu, który przeczyta
tylko jedna osoba – profesor, który zada³
tak¹ pracê domow¹.
- Sk¹d Pan czerpie wiadomoœci o ¿yciu
wroc³awskiego pó³œwiatka. Mówi¹c
wprost, sk¹d dowiadujecie siê o ¿yciu
dawnych prostytutek, alfonsów,
zbrodniarzy?
- To wszystko moja fantazja i rutyna
doœwiadczonego czytelnika krymina³ów,
które niegdyœ poch³ania³em w ogromnej
iloœci. Nie korzysta³em z ¿adnych
pitawali ani kronik policyjnych. Jestem
przekonany, ¿e ¿ycie œrodowisk prze-
stêpczych nie zmieni³o siê wcale od stu
lat z dwoma wyj¹tkami – narkomania,
która nie by³a sto lat temu tak pow-
szechna, dzisiaj jest wszechw³adna, a
ponadto nie dzia³a ju¿ dzisiaj swoisty
przestêpczy kodeks honorowy, który na
przyk³ad nie pozwala³ okradaæ dzieci,
starców czy kobiety w ci¹¿y.
- Miesi¹c temu ukaza³a siê pañska nowa
ksi¹¿ka z cyklu o Eberhardzie Mocku
„D¿uma w Breslau”. Dlaczego wróci³
Pan do Mocka, przecie¿ przed tym
niejednokrotnie s³yszeliœmy, i¿ ¿ycie
tego bohatera ograniczy siê do tetralogii?
- OdpowiedŸ jest prosta: chcieli tego moi
Czytelnicy, a ja dla nich piszê i bez nich
bym nie istnia³. By³oby nierozs¹dne i
g³upie ze strony autora literatury popular-
nej nieuwzglêdnianie czytelniczych
opinii i dezyderatów.
- Na pewno ju¿ dotar³y do Pana
pierwsze opinie czytelników. Co prze-
wa¿a w nich, radoœæ z  powodu  tego, ¿e
ich ulubiony bohater znów jest z nimi,

czy te¿ rozczarowanie, bo nie poznali
nowego bohatera?
- Wszystkie bez wyj¹tku opinie wyra-
¿a³y radoœæ z powrotu Eberharda Mocka.
- Rozumiem, ¿e trudno jest po¿egnaæ siê
z Breslau i Eberhardem Mockiem. Je¿eli
tak, to czy warto to robiæ?
- Niektórzy pisarze szukaj¹ odmiany.
Conan Doyle powiedzia³ kiedyœ, ¿e
najszczêœliwszym dniem jego ¿ycia by³
ten, kiedy uœmierci³ Sherlocka Holmesa.
Czytelnicy mu tego nie darowali i po
kilku latach angielski detektyw zmart-
wychwsta³. Nie mam zamiaru powtarzaæ
b³êdu Conan Doyle’a.
- Kiedyœ opowiada³ Pan, ¿e pañska praca
przynosi dobre zarobki. O ile wiem,
zrezygnowa³ Pan z pracy „belfra od
³aciny” i od paŸdziernika ju¿ Pan nie jest
docentem na uniwersytecie Wroc³aw-
skim. Jak czuje siê Pan w nowym
emploi, kiedy to jedynym pañskim
zajêciem sta³a siê literatura? Cieszy siê
Pan z tego czy têskni do zwyk³ej pracy
wyk³adowcy akademickiego?
- Moja praca pozwala mi utrzymaæ
rodzinê. Nie jestem jednak bogaczem,
który mieszka w przeszklonym aparta-
mencie na czterdziestym piêtrze, a
wakacje spêdza na Wyspach Kanaryj-
skich. Bardzo siê cieszê, ¿e mogê ¿yæ z
literatury i mam nadziejê, ¿e zawód ten
bêdê uprawia³ do koñca ¿ycia. Ale z
drugiej strony brakuje mi zajêæ ze
studentami, bo zawsze w jakiejœ grupie
znajdowa³y siê dwie-trzy osoby, które
bardzo siê interesowa³y nie³atwymi
zagadnieniami, których naucza³em (gra-
matyka historyczna jêzyka ³aciñskiego,
jêzykoznawstwo porównawcze). Tych
ludzi ju¿ nie ma wokó³ mnie w moim
obecnym wcieleniu. Trochê szkoda...

- Byliœcie tu kiedy? – ch³opiec zatrzyma³
siê poœrodku ulicy.
- Tak – mê¿czyŸni odpowiedzieli rów-
noczeœnie.
- A tam? – malec wskaza³ na w¹ski
przeœwit miêdzy kamienicami. – A tam,
to wy byliœcie?

Pokrêcili przecz¹co g³owami. Ulica
œwiêtego Micha³a wydawa³a im siê
zawsze krótsza i prostsza, nigdy wczeœ-
niej nie dostrzegli w¹skiego przejœcia.
- Nigdym siê tu nie zaszwêda³ – mrukn¹³
Piotr.
- Ani ja – doda³ miêtosz¹c zarost Chryæko.
- No to, na co czekajta. Dajcie r¹czki i
chodŸta, panowie, za winkil.

Bez s³owa zanurzyli siê w ch³odnym
cieniu kamienic. Pachnia³o tu krochma-
lem, wilgoci¹ i star¹ stêchlizn¹ tak¹, jak¹
wyczuwa siê we wszystkich nieuprz¹t-
niêtych zau³kach.

Po bruku poniewiera³y siê gazety,
na murze wisia³ stary plakat, a w ma³ym
podwórzu suszy³o siê pranie.
- Tu mieszkam – pochwali³ siê ch³opiec.
– O! Widzicie, a tam schn¹ moje szta-
niety i szwimki. Wczoraj p³ywa³em!

Ale gdzie p³ywa³, malec ju¿ nie
powiedzia³, podekscytowany prowadzi³
ich na kwadratowy plac. S³oñce schowa³o
siê za chmurami i zacz¹³ m¿yæ deszcz.
By³ to ciep³y letni kapuœniaczek, obmy-
waj¹cy py³ i rozp³ywaj¹cy siê na bruku
wilgotnymi liniami.
- Widzicie te ruiny? – ch³opiec wskaza³
na wyraŸne zarysy budynku. – To syna-
goga. A te tutaj? – wœród roz³o¿ystych
krzaków ró¿y lœni³y ceg³y. – To koœció³.
By³a te¿ drewniana cerkiew, ale nic z
niej nie zosta³o. Musicie uwierzyæ, ¿e

nie jestem pitolko i w niczym was, pano-
wie, nie bajtlujê.

Zdziwieni pokiwali g³owami. ̄ aden
z nich nie s³ysza³ o tym placu i nigdy nie
widzia³ tu ¿adnej œwi¹tyni, ale nie
odezwali siê.
- Kwiaty, te¿, zreszt¹, mam z tego
ogródka – Malec uœmiechn¹³ siê. – Ale
to niewa¿ne. Panowie, panowie drodzy,
zaraz pomyœlicie, ¿e ja jakiœ bajerant i te
sprawy. Nie, nie i jeszcze raz nie. Ja
raczej bajtrus i absztyfikant. Cymes –
ch³opiec cmokn¹³ z³o¿one palce. –
Wiecie, co siê tu sta³o?

Mê¿czyŸni zaprzeczyli, a ¿e krêci³o
im siê w g³owach, usiedli na mokrej
ziemi, ws³uchuj¹c siê w s³owa ch³opca.
- Jewropa! S³ysza³em to: Jewropa i Jew-
ropa. Nie Ukrajina, a Jewropa, nie
Lwów, a Kraków, Warszawa, Polszcza.
A co oni tam takiego maj¹? Tak, wiem,
centy maj¹, grajcary! Pini¹dze! Ale
panowie, czy maj¹ Lwów? Nie maj¹.

Ch³opiec wskaza³ na zarysy syna-
gogi i rozp³aka³ siê.
- Nie uwierzycie – ci¹gn¹³ chlipi¹c. –
Dziadek by³ ¯yd, rabbi, nie rabbi, ale
¯yd. Wuj by³ katolik, a matka jest unitka.
Teraz choreñka i le¿y w ³ó¿ku, ju¿ dawno
mówili na ni¹ dryæpa, ale nie chce st¹d
jechaæ. Powtarza, ¿e to jest jej Lwów.
Rozumiecie panowie, o czym ja mówiê?
Ja nie gieltujê siê, o nie, wybaczcie jeœli
tak to wygl¹da. Ale ja p³aczê.

Chryæko wsta³ i przytuli³ ch³opca.
Poczu³ ciep³o jego oddechu na twarzy i
jeszcze raz powiód³ spojrzeniem po
brudnych murach kamienic.
- Co mi po tym? – odezwa³ siê ponuro.
– Co mi po sercu, jak serce umrze? Tu

taki rz¹d, tam inny, ale w Polszcze nikt
nie nazwie mnie buchaczem. Obiecujê,
¿e nim nie bêdê.

Piotr pokrêci³ g³ow¹.
Z bocznej uliczki wyszed³ rabbi.

D³uga broda i czarny strój tworzy³y
niesamowit¹ atmosferê.
- W tym domu – odezwa³ siê – skrywa-
³em siê w czterdziestym drugim. We
Lwowie.

Rabbi znikn¹³, a na jego miejscu
pojawi³ siê pop. Znowu zapachnia³o
woskiem i kadzid³em.
- Tu odprawia³em msze ukraiñskiej
armii. I tu b³ogos³awi³em Polaków.

Pop rozp³yn¹³ siê i pojawi³ siê
zgarbiony ksi¹dz. Poprawi³ koloratkê i
podszed³ do mê¿czyzn.
- Biblia mówi: Semper Fidelis.

W tym momencie kontury œwiata
zamaza³y siê jak we mgle i niesamowite
uczucie minê³o. Mê¿czyŸni popatrzyli
po sobie. Roztrzêsieni ws³uchali siê w
odg³os kroków na uliczce.
- To moja szwestra – odezwa³ siê malec.
– Ma³gorzata.

Na plac wesz³a chlipi¹ca dziew-
czynka. Z³ote w³osy mia³a zwi¹zane
czarn¹ kokard¹, a z wielkich oczu ciek³y
³zy.
- Mama umar³a – szepnê³a ³ami¹cym siê
g³osem. – Mama...

Ch³opiec powa¿nie popatrzy³ na
przyprowadzonych mê¿czyzn.
- Na szczêœcie we Lwowie te¿ umieraj¹
ludzie – powiedzia³ i powoli odszed³ w
stronê swojego podwórza.

Lwów 15 IX 2007

Z Krzysztofem Pendereckim
rozmawia³a dziennikarka Polskiego
Radia Lwów Anna Gordijewska
zdjêcie autorka

- Pan zosta³ zaproszony do Lwowa...
- To ju¿ by³o umówione, zrobi³em
wszystko, by przylecieæ, chocia¿ dwa
dni jecha³em, bo przed tym mia³em w
Cincinnati koncert, ale zaczê³a siê
œnie¿yca, w Chicago by³o to samo. Z
Warszawy mieliœmy lecieæ takim ma³ym
samolocikiem, ale okaza³o siê, ¿e to jest
niemo¿liwe, bo jest z³a widocznoœæ,
mo¿na tylko du¿ym, a du¿y ju¿ odlecia³.
- Pan ma szczególny sentyment do
Lwowa?
- Tak, mój dziadek studiowa³ tutaj, a
wujek by³ szefem sztabu. Razem z mam¹
spêdza³em wakacje we Lwowie, ostatni
raz, w 1939 r., tu¿ przed wojn¹.
- Utwór „Te Deum” zosta³ napisany w
1979 r., po tym, jak papie¿em Janem Paw-
³em II zosta³ Karol Wojty³a, ale we
Lwowie zosta³ wykonany po raz pierwszy.
- Zacz¹³em ten utwór pisaæ w dniu wybo-
ru go na papie¿a. Zna³em papie¿a bardzo
dobrze jeszcze z lat piêædziesi¹tych, gdy
on jeszcze jako ksi¹dz wystêpowa³ w
Teatrze Rapsodycznym. PóŸniej to on
ju¿ nie mia³ czasu na sztukê i wiêcej inte-
resowa³ siê raczej literatur¹. Napisa³em
dwa utwory, zwi¹zane z papie¿em, to
oczywiœcie „Te Deum”, a drugi to „Cha-
conne – in memoria Giovanni Paolo II”
z „Polskiego Requiem” na orkiestrê
kameraln¹, napisany po œmierci papie¿a.
- Co by³o podstaw¹ literack¹ do „Te
Deum”?
- „Te Deum” – to jest hymn dziêkczynny,
ten tekst jest u¿ywany zawsze w
podnios³ych momentach, z ró¿nych
okazji koœcielnych.

Penderecki we Lwowie
„Napisałem
dwa utwory,
związane
z papieżem”

- Wprowadzi³ Pan do „Te Deum”
fragmenty hymnu „Bo¿e, coœ Polskê”?
- „Te Deum”, pisane w roku 1979 r. by³o
utworem patriotycznym, chocia¿by
przez sam¹ sytuacjê, ¿e Polak po raz
pierwszy od dwóch tysiêcy lat by³
wybrany papie¿em. „Bo¿e, cos Polskê”
to jest te¿ hymn patriotyczny i te¿
wykonywany w podnios³ych chwilach
w koœciele. Gdy pisa³em on by³ oficjalnie,
zabroniony.
- Jakie s¹ Pana najbli¿sze plany twórcze
i nie tylko?
- Pracujê nad dwoma utworami: jeden
to jest kwartet smyczkowy dla kwartetu
„Szanchaj” i myœlê równie¿ o napisaniu
opery.
- Igrzyska olimpijskie w Pekinie 2008?
- Bêdzie utwór wykonany w czasie
igrzysk olimpijskich, ale równoczeœnie
z igrzyskami bêdzie festiwal, gdzie utwór
te¿ zostanie wykonany. Nie piszê na
otwarcie jakichœ fanfarów. Nie piszê
du¿o, piszê od dziecka, jeden utwór
rocznie, ale robiê to stale. Zawsze rano
mam czas na komponowanie. Mam na-
dziejê na wiosnê z pieniêdzy Unii Euro-
pejskiej zorganizowaæ akademiê, zwró-
con¹ na Polskê i Europê Wschodni¹ w
celach kszta³cenia m³odych zdolnych
muzyków. Spodziewam siê, ¿e w
2009 r. utworzymy tê akademiê. Rozli-
czone to jest na du¿¹ iloœæ studentów.
Zaczynamy od przygotowania sal
koncertowych, rozliczonych na 600
miejsc. Jest to du¿a sala kameralna, na
odludziu, na wsi.
- Co by Pan chcia³ przekazaæ dla Pola-
ków we Lwowie?
- Myœlê, ¿e mo¿emy wszyscy ze spo-
kojem patrzeæ w przysz³oœæ, bo Europa
idzie w dobrym kierunku.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Gazeta Polska Bukowiny
Po prawie 100 latach do r¹k polsko-

jêzycznego czytelnika Bukowiny trafi³a
odrodzona „Gazeta Polska”. Gazeta,
której pierwszy numer wyszed³ 30 lipca
1883 roku w Czerniowcach. Staraniem
Obwodowego Towarzystwa Polskiej
Kultury im. Adama Mickiewicza we
wrzeœniu 2007 roku Gazeta ponownie
znalaz³a siê w kioskach i w Domach
Polskich Bukowiny.

Ta wspania³a nowina da³a impuls do
przypomnienia historii Bukowiny i
historii Polaków na Bukowinie, z ko-
niecznoœci w skróconej gazetowej
formie.

Drugim impulsem do napisania jest
milcz¹ce za³o¿enie aktualnych w³adz
ukraiñskich i rumuñskich, ¿e Bukowina
to de fakto okrêgi czerniowiecki i su-
czawski, co nie do koñca jest zgodne z
histori¹ ziemi bukowiñskiej i ukszta³to-
wanej za czasów C.K. Monarchii
Austro-Wêgierskiej œwiadomoœci
spo³eczeñstwa wieloetnicznego, wielore-
gilijnego, wielojêzycznego, tolerancyjnego
i jak na owe czasy demokratycznego,
ale bez d¹¿enia do utworzenia w³asnej
pañstwowoœci i w³asnego narodu.

Trzecim i nastêpnymi – istniej¹ce w
odniesieniu do terytorium Bukowiny
zjawisko kresów i kresowoœci, tak ró¿ne
jak ró¿ne etnosy je postrzegaj¹. Zmiany,
które zaistnia³y wskutek drugiej wojny
œwiatowej, a po 1989 „jesieñ ludów” i
nowe spojrzenie na w³asne miejsce na
ziemi, które dokonali Bukowiñczycy i
ci rodowici, i ci nap³ywowi. Stosunek
wysiedleñców, repatriantów  i  emi-
grantów; ich potomków do dzisiejszej
Bukowiny...

Przyst¹pmy zatem do przypomnienia
dawnych czasów...

Krótka historia Bukowiny
Na po³udnie od Pokucia i Podola,

na wschód od Pokucia i Siedmiogrodu,
na zachód od Besarabii i Mo³dawii i na
pó³noc od Mo³dawii rozci¹ga siê
niewielka kraina zwana BUKOWIN¥.
Nie widaæ jej prawie na mapie Europy,
choæ zajmuje powierzchniê 10 442 km2.

Nazwa Bukowina jako oznaczenie
jednostki administracyjnej nadana
zosta³a temu regionowi przez Austriê i
by³a tak d³ugo u¿ywana urzêdowo i
powszechnie, jak d³ugo trwa³o tam
panowanie austriackie. Znana zreszt¹
by³a wczeœniej, jako oznaczenie po³aci
kraju, pokrytych lasem bukowym. Dziœ
osta³a siê jako relikt po panowaniu
austriackim, mimo podzia³u regionu
miêdzy dwa pañstwa – dlatego te¿, u¿y-
waj¹c tej nazwy, ca³y czas opisujemy
region bukowiñski, bez wzglêdu na jego
aktualn¹ przynale¿noœæ pañstwow¹.

Besarabia – kraina historyczna,
le¿¹ca w Mo³dawii pomiêdzy Dniest-
rem, Prutem i wybrze¿em Morza
Czarnego.

Pokucie – kraina historyczna,le¿¹ca
na Ukrainie nad górnym Czeremoszem
i Prutem.

Podole – kraina historyczna, le¿¹ca
na Ukrainie w œrodkowym dorzeczu
Dniestru i Bohu.

Mo³dawia – kraina historyczna,
le¿¹ca w Rumunii, na wschód od Karpat,
w dorzeczu Seretu i Prutu.

Siedmiogród – kraina historyczna,
le¿¹ca w Rumunii wewn¹trz ³uku
Karpat.

Nazwa Bukowina
Ludzie od niepamiêtnych czasów

nadaj¹ nazwy najró¿niejszym rzeczom.
Te, które powi¹zane s¹  z  zamieszkiwanym

przez nich terenem, powstawa³y naj-
czêœciej jako oznaczenie, identyfikuj¹ce
wyró¿niaj¹ce siê twory przyrody. W
naszym przypadku nazwa pochodzi od
lasów bukowych, pokrywaj¹cych du¿y
obszar regionu. S³owo bukú [buk],
oznaczaj¹ce nazwê drzewa, jest staro-
s³owiañskim zapo¿yczeniem z germañ-
skiego. Bukowina oznacza skupisko
drzew bukowych, las bukowy. Ju¿ w
pismach hospodara mo³dawskiego
Romana I Muszata z lat 1391 - 1393
odczytujemy nazwê „bukowina”, nadan¹
obszarowi, le¿¹cemu pomiêdzy Prutem
i Seretem, na pó³noc od wsi Hliboka. Jan
D³ugosz tak¿e w 1392 roku po raz
pierwszy w polskim piœmiennictwie u¿y³
nazwy „bukowina” („bucovina minor”)
na oznaczenie terenów póŸniej nale¿¹-
cych do Bukowiny. Oznacza to, ¿e w
XIV wieku nazwa ta funkcjonowa³a w
jêzyku potocznym i by³a na tyle znana,
¿e zaczê³a przenikaæ do  jêzyka oficjal-
nego – pañstwowego.

Po raz pierwszy okreœlenia Bukowina
u¿yto w formie nazwy w³asnej w
traktacie, zawartym pomiêdzy królem
polskim W³adys³awem II Jagie³³¹ i kró-
lem wêgierskim Zygmuntem I Luksem-
burskim w Lubowli (Stara Ľubovňa,
S³owacja) w 1412 roku. Traktat miêdzy
innymi dotyczy³ sposobu podzia³u ziem
bukowiñskich pomiêdzy Polskê i
Wêgry. Przy podziale kraju u¿yto okreœ-
lenia: „bucovina minor” dla ziem,
le¿¹cych pomiêdzy Seretem i Prutem, a
„bucovina maior” dla ziem le¿¹cych
pomiêdzy granic¹ wêgiersk¹ i Seretem.

W latach póŸniejszych nazwa
wystêpowa³a sporadycznie w ro¿nych
pismach, wœród których nale¿y zwróciæ
uwagê na listy, pisane przez ambasadora
Francji w Polsce, razem z Janem III So-
bieskim, bior¹cego udzia³ w wyprawie
przeciwko Turkom, który datowa³ je,
umieszczaj¹c w nag³ówku miejsce
postoju np.: „Bukowina, 9 wrzeœnia
1686 r.” W roku 1688 w atlasie Zojtera
uwzglêdniono oddzielny powiat Mo³da-
wii pod nazw¹ „Bukowina” ze stolic¹
w Suczawie. Zaznaczono tam dwa miasta:
Suczawê i Seret; Czerniowce by³y wtedy
du¿¹ wsi¹. Nazwy „Bukowina” zaczêto
u¿ywaæ oficjalnie, w celu odró¿nienia
Bukowiny od Mo³dawii, pocz¹wszy od
1775 roku do koñca „ery austriackiej”,
czyli do roku 1918.

Bukowina jest zatem nazw¹ histo-
ryczno-geograficzn¹ krainy, znajduj¹cej
siê pomiêdzy Mo³dawi¹, Besarabi¹,
Podolem, Pokuciem i Siedmiogrodem.

DZIEJE BUKOWINY

Podzielona jest obecnie na dwie czêœci:
po³udniow¹ i pó³nocn¹, co jest skutkiem
II wojny œwiatowej. Pó³nocna czêœæ
znajduje siê w granicach Ukrainy, a
po³udniowa – Rumunii.

Wczesna historia Bukowiny
(IX wiek p.n.e. – IX wiek n.e.)
Pierwszym znanym etnosem, za-

mieszkuj¹cym te ziemie, byli Geci, lud
pochodzenia trackiego, o którym wspo-
mina Homer w 13. pieœni „Iliady”.
Potwierdzaj¹ te spostrze¿enia póŸniejsi
historycy i geografowie: Herodot,
Strabon, Tukidydes. Opisy nieudanej
siedemsettysiêcznej wyprawy Dariusza I
(521p.n.e. - 486 p.n.e.) w 513 roku p.n.e.
przeciwko Scytom (wg Herodota) lub
Getom (wg Strabona, Justyna czy Jorda-
nesa) utwierdzaj¹ nas w przekonaniu, ¿e
na terenach pomiêdzy Dniestrem a Du-
najem ¿yli rzeczywiœcie Geci. W III
w.p.n.e. koñcz¹ siê greckie zapiski o
kraju Getów, na który napadli koczow-
niczy Celtowie. Zajêli oni Panoniê,
spustoszyli Macedoniê i Grecjê, podbili
i podporz¹dkowali sobie tak¿e Tracjê i
po³udniow¹ Gecjê. W II w.p.n.e. na
ziemie, le¿¹ce pomiêdzy Dniestrem a
Dunajem dotarli Sarmaci, plemiona
koczowniczo-pasterskie pochodzenia
irañskiego, którzy zaczêli zagra¿aæ
pañstwu Getów. W licznych potyczkach
a¿ do II w.n.e. Sarmaci ostatecznie
zostali pokonani, a póŸniej po³¹czyli siê
i zasymilowali ze S³owianami.

Oko³o 185 roku p.n.e. poœród Getów
pojawi³o siê nowe plemiê – Bastarnów,
pochodzenia celtycko-geckiego, którzy
osiedlili siê na pó³noc od Dunaju na
terenach dzisiejszej Mo³dawii, Bukowiny
i Pokucia. Ich s¹siadami by³y dwa inne
plemiona geckie – Bessowie i Kaprowie.
Przypuszcza siê, ¿e Bastarnowie byli
potomkami tych Celtów, którzy po
walkach na Ba³kanach osiedlili siê w
Tracji. Walczyli oni razem, jako wierni
sojusznicy, przeciwko Sarmatom i Rzy-
mianom. Doprowadzi³o to z czasem do
po³¹czenia siê Bastarnów z innymi
plemionami geckimi, a nazwê „Bastarn”
zaczêto stosowaæ do ogó³u Getów. Byli
te¿ sojusznikami Macedoñczyków w ich
walce z Rzymianami. Po wojnie szeœcio-
letniej, kiedy Rzymianie zajêli Macedo-
niê (160 r. p.n.e.), rozpoczêli walkê z
Ilirami i Trakami. Wojna trwa³a ponad
dwa stulecia, a¿ w 73 roku p.n.e. rzymski
namiestnik Macedonii, Lucjusz Lukul-
lus, rozbi³ wojska koalicji Traków,
Getów i Sarmatów, przy czym jedno-

czeœnie ca³kowicie rozgromi³ rodopskich
Bessów.

Bezpoœrednio po podboju Tracji w
73 roku p.n.e., na pó³noc od Dunaju w
Ÿród³ach historycznych pojawia siê nowe
plemiê – Dakowie. Najprawdopodobniej
by³y to resztki plemienia Bessów, którzy
uciekli z Rodopów po walkach z Rzy-
mianami. Wspomina o tym Owidiusz,
przebywaj¹cy na wygnaniu w Konstancy
w 9 roku, który „czêsto spotyka³ siê z
Sarmatami, Bessami (Dakami) i Getami”.

W 44 roku p.n.e. rzymskie wojska
pod dowództwem Juliusza Cezara (49
p.n.e. - 44 p.n.e.), wyruszy³y na podbój
Dacji. Na czele pañstwa Daków sta³
wtedy król Burebista (70 p.n.e. - 44 p.n.e.).
Dacja prze¿ywa³a okres najwiêkszego
rozkwitu – kraj rozci¹ga³ siê od Ba³ka-
nów na po³udniu do Dniestru i Ziemi
Halickiej na pó³nocy, na wschodzie do
rzeki Boh wpadaj¹cej do Morza Czar-
nego, a na zachodzie do Dunaju w
Panonii. Dacja liczy³a wtedy dwa miliony
ludnoœci. Niestety, Burebista zosta³
zabity w wyniku spisku, a ¿e w tym
samym czasie równie¿ Juliusz Cezar
zgin¹³ z r¹k spiskowców, ostateczna
rozprawa pomiêdzy Rzymem i Dacj¹
zosta³a od³o¿ona na prawie pó³tora
wieku. Po œmierci Burebisty Dacja
rozpad³a siê na szereg mniejszych czêœci,
z których pó³nocn¹ z powrotem zajêli
Geci, podporz¹dkowuj¹c sobie s¹siadu-
j¹cych z nimi Daków i wspólnie nêkaj¹c
Rzymian. Spowodowa³o  to,  ¿e Rzymianie
wszystkie plemiona osiedlone na pó³noc
od Dunaju zaczêli nazywaæ Dakami.

Do roku 86 stosunki rzymsko-
dackie nale¿y oceniæ jako ci¹g³¹
wojnê podjazdow¹. Rzymianie napa-
dali Dacjê w celu zdobycia niewol-
ników, a Dakowie po przekroczeniu
le¿¹cej na po³udniu pañstwa rzeki
Dunaj niszczyli wszystko, czego nie
da³o siê zabraæ jako ³up na pó³noc. O
tych napadach pisali Owidiusz i Tacyt.
Dopiero w 86 roku Decebal (87-106),

król dacki, rozpocz¹³ planow¹ walkê z
Rzymem. Zaj¹³ Mezjê (dziœ Dobrud¿a i
Bu³garia), przegna³ rzymskie za³ogi,
zdoby³ kilka twierdz i umocnieñ. Zwy-
ciê¿y³ id¹ce z pomoc¹ legiony rzymskie
pod dowództwem cesarza Domicjana w
bitwie na prze³êczy Czerwonej Wie¿y
[Turnu Rosu]. Po tej pora¿ce cesarz
rzymski Domicjan wys³a³ wojska do
Dacji (89), wprawdzie zwyciê¿y³ pod
Tapae, ale ostatecznie zosta³ pokonany,
co zmusi³o Rzym do zawarcia pokoju.
Warunki zawartego pokoju by³y
upokarzaj¹ce dla Rzymian, którzy
zobowi¹zali siê p³aciæ roczn¹ daninê
oraz dostarczyæ wykwalifikowanych

robotników  i  rzemieœlników. Tych
ostatnich Decebal wykorzysta³ przy
budowie nowych umocnieñ i twierdz na
granicy z Rzymem. Daninê Rzymianie
p³acili do 98 roku, kiedy to cesarzem
zosta³ Trajan (98-117).

W 101 roku na czele 80-tysiêcznej
armii Trajan wyruszy³ na podbój Dacji.
Dotar³ do stolicy Sarmizegetusy i zmusi³
Decebala do poddania siê. Decebal
jednak nie zrezygnowa³ i rozpocz¹³
nowe przygotowania do wojny. Trajan
w odpowiedzi kaza³ postawiæ kamienny
most na Dunaju i w 105 roku po raz drugi
wyruszy³ przeciwko Dakom. W ciê¿kich
walkach Dakowie stracili wiêksz¹ czêœæ
swojego kraju. Decebal pope³ni³ samo-
bójstwo, a Trajan wys³a³ jego g³owê do
Rzymu. Dakowie nie poddali siê jednak
Rzymianom, lecz masowo przesiedlili
siê na pó³noc, zasiedlaj¹c tereny dzisiej-
szej Huculszczyzny, Bukowiny i pó³-
nocnej Mo³dawii.

Na miejsce Daków Trajan przesiedli³
osadników z ca³ego imperium Rzym-
skiego (ex toto orbe). Mimo to dackie
napady nie ustawa³y i Rzymianom
trudno siê ¿y³o na zdobytych terenach.
By³o to tak uci¹¿liwe, ¿e ju¿ nastêpca
Trajana, cesarz Hadrian (117-138),
zamierza³ wycofaæ siê z nowej rzymskiej
prowincji, „Dacji Trajana”. Ci¹g³y
nacisk Daków spowodowa³, ¿e Rzymia-
nie uczynili to dwuetapowo w latach 271
i 272, kiedy to cesarz Aurelian (270-275)
ca³kowicie wycofa³ wojska i przeniós³
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osadników z Dacji do Mezji, na po³udnie
od Dunaju. Lecz nie nale¿y wierzyæ w
powszechn¹ ewakuacjê ponad miliona
osadników. Nie ma ¿adnych wzmianek
o tak wielkiej liczbie ludzi, przyby³ych
do Mezji! Najprawdopodobniej prowin-
cjê, której zasoby dóbr naturalnych
znacz¹co zasili³y skarbiec Rzymu,
opuœci³o wojsko, notable i niektórzy
bogaci kupcy. Oficjalnym powodem
porzucenia ziemi by³y nieustaj¹ce napady
s¹siednich narodów na „Dacia Felix”,
jak te¿ przenikanie od wschodu
koczowniczych Gotów (Wizygotów).

Rozpatruj¹c dane historyczne i
archeologiczne, mo¿na stwierdziæ, ¿e
Rzymianie nie przekroczyli ³uku Karpat
i nie przedostali siê na Bukowinê czy
pó³nocn¹ Mo³dawiê. Tereny dzisiejszej
Bukowiny zamieszkiwa³y w dalszym
ci¹gu plemiona geckie: na pó³nocy –
Bastarnowie, zaœ na po³udniu – Targowie.

Na te tereny, pocz¹wszy od III wieku
n.e., zaczê³y nap³ywaæ koczownicze
plemiona ze wschodu i w drugiej po³o-
wie III wieku ziemie pomiêdzy Dniestrem
i Dunajem zajêli Wizygoci. By³ to
pocz¹tek wielkiej wêdrówki ludów. W
375 roku nadci¹gnêli Hunowie, niszcz¹c
wszystko po drodze. Ich pañstwo
rozpad³o siê po klêsce Attylli (434-453)
na Polach Katal w 451 roku, nie zosta-
wiaj¹c po sobie œladu. W VI wieku na
tereny Bukowiny dotarli Awarowie,
którym zawdziêczamy popularyzacjê
strzemion  koñskich w Europie. Opano-
wali oni  œrodkow¹  Europê i zostali
pokonani dopiero w 797 roku przez
Karola Wielkiego. Równie¿ przez
Bukowinê w drugiej po³owie IX wieku
(896) przechodzi³a horda azjatyckich
Ugrów (Wêgrów). Na pocz¹tku X wieku
przeszli Pieczyngowie, którzy szybko
zostali przepêdzeni przez inny lud
koczowniczy – Po³owców (Kumanów).

Nie nale¿y przy tym zapominaæ o
plemionach s³owiañskich, które, po-
cz¹wszy od IV wieku, zaczê³y przenikaæ
na tereny dzisiejszej Bukowiny. Byli to
Antowie, pochodz¹cy z terenów,
le¿¹cych pomiêdzy Dniestrem a Dniep-
rem, zajmuj¹cy ziemie na po³udnie od
Cisy i walcz¹cy z Hunami, a potem – z
Awarami. Na pocz¹tku VII wieku
Awarowie pokonali Antów, których
niedobitki przenios³y siê na pó³noc od
Morza Czarnego, gdzie w ci¹gu dwóch
nastêpnych wieków formowa³y siê ro¿ne
plemiona. Po zakoñczeniu procesu
tworzenia siê plemion, w rejonie
Bukowiny powsta³o plemiê Tywerów,
którzy nazwê przyjêli od irañskiej nazwy
Dniestru (tywer – szybki).

Bukowina pod władaniem
książąt ruskich (885 – 1340)

Pañstwowoœæ, kszta³tuj¹ca siê na tej
czêœci ziemi Tywerów, gdzie póŸniej
bêdzie rozci¹ga³a siê Bukowina, okreœ-
li³a jej przynale¿noœæ do powstaj¹cej
Ksi¹¿êcej Rusi Kijowskiej. Najprawdo-
podobniej, ksi¹¿ê Oleg przy³¹czy³ w
latach  885-907 ziemie zamieszka³e
przez Tywerów do Rusi. Wiemy tylko
tyle, ¿e Ÿród³a pisane, okreœlaj¹ce sk³ad
wojsk ruskich w 885 roku, nie wymie-
niaj¹ w ich sk³adzie Tywerów. Przez 22
lata nie ma ¿adnych innych informacji
na ich temat. Zostali wymienieni dopiero
w 907 roku w sk³adzie wojsk ruskich,
id¹cych na Bizancjum.

Pocz¹wszy od ksiêcia Askolda
(856-882),  a skoñczywszy na Mœcis³a-
wie I Wielkim (1125-1132), w okresie
ponad 250 lat panowanie ksi¹¿¹t,
najpierw obieralnych, potem dziedzicz-
nych, w wyniku szeregu wojen dopro-
wadzi³o do rozkwitu Rusi za czasów
W³odzimierza Wielkiego (980—1015) i
Jaros³awa I M¹drego (1019-1054).
Jednak, olbrzymie tereny od Przemyœla

do Kaukazu i od Po³ocka do Morza
Czarnego by³y trudne do zarz¹dzania ze
wzglêdu na samowolê bojarów, co by³o
g³ówn¹ przyczyn¹ rozpadu najwiêkszego
ówczeœnie pañstwa europejskiego.

Czêœæ zachodnia, do której przeniós³
siê oœrodek w³adzy pañstwowej, powoli
wyodrêbni³a siê i powsta³a Ruœ Halicka.
Graniczy³a ona od pó³nocy z Wo³yniem,
od zachodu – z Polsk¹, od po³udnia – z
Karpatami, od po³udniowego zachodu
– ze stepami czarnomorskimi i Dunajem,
a od wschodu – z ziemiami Ksiêstwa
Kijowskiego. Ksi¹¿ê Wasylko Roœcis³a-
wowicz (1084-1124) spowodowa³
osiedlenie siê ludnoœci pomiêdzy
Dniestrem, Prutem i Seretem, na tere-
nach dzisiejszej Mo³dawii i Bukowiny.
Za czasów ksiêcia Jaros³awa Oœmio-
mys³a (1153-1187) silnie rozwijaj¹ siê
grody bukowiñskie: Suczawa, Bania
(Baia) i Seret.

Ksi¹¿ê Roman Mœcis³awowicz
(1199-1205) w³adaj¹cy pocz¹tkowo na
Wo³yniu, przy³¹czy³ do niego Podlasie,
a potem – Ruœ Halick¹ wraz z ziemiami
przysz³ej Bukowiny. PóŸniejsze walki
z nawa³¹ tatarsk¹ od 1223 roku, a potem
jej marsz na zachód Europy (1238-
1241), zakoñczony zwyciêstwem nad
ksiêciem Henrykiem II Pobo¿nym pod
Legnic¹, spowodowa³, ¿e ksi¹¿êta ruscy
popadli w zale¿noœæ od „Z³otej Ordy”.
Tatarzy po roku 1241 od³¹czyli ziemie
pomiêdzy dolnym Dnieprem a Karpa-
tami od Rusi Halicko-Wo³yñskiej i
przekazali je pod swoj¹ bezpoœredni¹
zwierzchnoœæ. Reszta Rusi powoli
ulega³a  rozdrobnieniu  na  ma³e  ksiêstewka.
Jednym z nich, obejmuj¹cym pó³nocn¹
Bukowinê, sta³a siê Ziemia Szypiñska.

Pozosta³a czêœæ Bukowiny pozosta-
wa³a pod zwierzchnoœci¹ tatarsk¹ do
roku 1342, kiedy to król wêgierski
Ludwik I pokona³ Tatarów. Ust¹pili oni
na wschód, a na ich miejsce z Siedmio-
grodu  i  Maramureszu przyszli wata¿ko-
wie wo³oscy, którzy osiedlili siê na
dzisiejszych ziemiach po³udniowej
Bukowiny i dali pocz¹tek Hospodarstwu
Mo³dawskiemu.

(cdn.)

Maria Basza
tekst i zdjêcia

Przyjê³am zaproszenie znajomych
sióstr honoratek, pracuj¹cych w Jab³u-
nicy (woj. stanis³awowskie) i, korzystaj¹c
z przerwy œwi¹tecznej, pojecha³am
na kilkudniowy wypoczynek w góry.
Jab³unica mieœci siê w malowniczym
zak¹tku Karpat, w odleg³oœci 35 km

W górach jest pięknie
Ośrodek Caritas�Spes
w Karpatach

nickie), w jakim celu przyjechali tu, do
Jab³unicy. Oboje ma³¿onkowie, delikatnie
uzupe³niaj¹c jedno drugiego, opowie-
dzieli, ¿e przyjechali na rekolekcje
oazowe ma³¿eñstw-animatorów, zrze-
szonych w Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Jest
w tym ruchu taka ga³¹Ÿ rodzinna, która
siê nazywa Koœcio³em Domowym.
Obecnie, w szeœciodniowych rekolek-
cjach oazowych bior¹ udzia³ rodziny
z dzieæmi w wieku od trzech do piêt-
nastu lat. „Podczas obecnego zjazdu
pary ma³¿eñskie ucz¹ siê s³u¿enia
innym” – podkreœlili ma³¿onkowie.
Nastêpnie pañstwo Andruszczyszyny
opowiedzieli o swojej rodzinie, o co-
dziennych obowi¹zkach, a tak¿e o
praktykach religijnych. Rodziny,
zrzeszone w Koœciele Domowym, co
miesi¹c spotykaj¹ siê ze sob¹, aby
dzieliæ siê informacjami, które mia³y
miejsce w ich domach, nie rozma-
wiaj¹ natomiast o polityce, bo „szkoda
na to czasu” – zaznaczy³a pani Wero-
nika. Nie mniej wa¿nym punktem
spotkañ jest wspólna modlitwa oraz
medytacja Pisma Œwiêtego. Kap³an
pomaga w wyborze tematu spotkania,
jednym s³owem – obejmuje rodziny
ca³oœciow¹ opiek¹ duchow¹.

od Jaremczy – g³ównego oœrodka
sportowo-wypoczynkowego
ukraiñskich Karpat Wschodnich,
przy trasie Lwów-Stanis³awów-
Mukaczów. Mog³am dowoli
podziwiaæ wspania³e krajobrazy:
górê Magórê, górê Chomiak, Petros.
Akurat w tym samym czasie w oœrodku
Caritas-Spes, prowadzonym
przez siostry, odbywa³y siê
rekolekcje oazowe ma³¿eñstw-
animatorów, zrzeszonych w Ruchu
Œwiat³o-¯ycie.

W oœrodku, mieszcz¹cym siê w
Jab³unicy, co roku wypoczywa, regene-
ruje swoje si³y fizyczne i duchowe oko³o
1000 dzieci. Przewa¿nie s¹ to dzieci z
terenów, ska¿onych promieniowaniem
radioaktywnym, dzieci z ró¿nego rodza-
ju chorobami nowotworowymi, dzieci-
sieroty, dzieci z rodzin niepe³nych.
Odbywaj¹ siê tutaj równie¿ rekolekcje
oazowe dla m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e,
jak obecnie – rekolekcje oazowe ma³-
¿eñstw-animatorów z Ruchu Œwiat³o-
¯ycie. Przewa¿nie przyje¿d¿aj¹ tu osoby
w grupach zorganizowanych. Grupy te
s¹ zg³aszane w centrum Caritas-Spes
Koœcio³a Rzymskokatolickiego na
Ukrainie, centrum którego mieœci siê w
Kijowie. Oœrodek otwiera swoje podwoje
równie¿ dla osób spoza Koœcio³a
Rzymskokatolickiego.

Ma³e Siostry Niepokalanego Serca
Maryi, popularnie nazywane siostrami
honoratkami, pracuj¹, w jab³unickim
oœrodku od 2002 roku. Dyrektorem
placówki jest s. Bernardyna Perec,
ksiêgow¹ – s. Irena Mikuliñska, s. £ucja
Kuc pracuje jako pielêgniarka, s. Ag-
nieszka Pantus – przewodniczka i mana-
ger. W kuchni zatrudnione s¹ cztery
osoby œwieckie, podczas wiêkszych
zjazdów pomagaj¹ kucharkom tak¿e
siostry. Oœrodek zatrudnia kilku mê¿-
czyzn: elektryka, hydraulika. W 2004
roku w Jab³unicy zosta³a otwarta kaplica
pw. œw. Zygmunta Gorazdowskiego.

Placówka powsta³a z dobrowolnych
sk³adek parafii niemieckich i z datków
prywatnych. Równie¿ w tej chwili,
dziêki dobrowolnym ofiarom z Niemiec
i z Polski s¹ odnawiane istniej¹ce domki

mieszkalne, zbudowane w
stylu góralskim oraz buduje
siê wiêkszy, kilkupiêtrowy
budynek, przystosowany do
zamieszkania w okresie
zimowym.

Na moje pytanie – „ile
kosztuje ca³odobowy pobyt
w oœrodku?” – s. Bernar-
dyna odpowiedzia³a: „jest to
placówka charytatywna, nie
pobieramy bezpoœrednio
¿adnych op³at”. Aczkolwiek
bez funduszy nie mo¿na siê
obejœæ. Niema³e kwoty s¹
potrzebne, aby ogrzaæ bu-
dynki, spore œrodki pieniê¿ne id¹ na
wy¿ywienie. Oœrodek potrzebuje
przynajmniej jednej zmywarki do
naczyñ, sprzêtu audio-wideo, filmów dla
dzieci i m³odzie¿y.

Podczas przerwy œwi¹tecznej – 28
grudnia do oœrodka w Jab³unicy przy-
jecha³y rodziny: z Chmielnickiego, z
Gródka, z Baru, Murafy, Kamieñca
Podolskiego, Brac³awia, z Szarogrodu.
Przyjecha³y 84 osoby, w tym – 21 ma³-
¿eñstw. Z rodzinami przyjecha³ równie¿
ksi¹dz, kleryk oraz siostry zakonne (anie-
lanki).

Zapyta³am parê ma³¿eñsk¹ – Wero-
nikê i Jana Andruszczyszynych z Gwar-
diejska (pow. Chmielnicki, woj. Chmiel-

Oœrodek Caritas-Spes w Jab³unicy

Siostry honoratki w swojej kaplicy zakonnej

Weronika i Jan Andruszczyszyn

Mile wspominam swój kilkudniowy
pobyt w Karpatach. Jestem pod urokiem
zaœnie¿onych gór, pachn¹cych œwierków,
Prutu, czêœciowo zakutego pokryw¹
lodow¹. Nawet s³oñce œwieci tu inaczej
– pomimo kilkunastostopniowego
mrozu, dzieli siê z cz³owiekiem ciep³em
swych promieni.

Osoby, które chcia³yby wspomóc
dzia³alnoœæ Caritas-Spes Koœcio³a
Rzymskokatolickiego na Ukrainie, w
tym oœrodka w Jab³unicy, szczegó³owe
informacje znajd¹ na stronie:
www.caritas-spes.org.ua,
e-mail: caritas-spes@catholic.kiev.ua
oraz pod nr telefonu/faksu:
00380-44-278 19 37, 278 17 84

Piosenka
o Bukowinie
Kuka zazula, niech ją diabli,
Po calutkiej Bukowinie!
Kuka zazula pośród jodeł,
Słychać ją w Czerniowcach!

Bukowino płaju kwietny
Gdzież są twoi chłopcy?
Zabrano ich w obce kraje,
Ale wrócą wiosną.

Choć zabrani w obce kraje,
to powrócą wiosną.
I jak dawniej, gdy powrócą,
Dalej Ciebie kochać będą!

Gór grzebieniu rzadki
Zawsze stój na straży.
Jak ustanie twoja straż,
To przepadnie i kraj nasz.

Słowa i muzyka – ludowe,
wykonawca Grigorie Lee,

tłumaczenie Wojciech Krysiński
Nowa Wieś 2007.11.20
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Budowle sakralne
oraz ich funkcje i znaczenie
Wed³ug hierarchii koœcielnej roz-

ró¿nia siê: katedry, œwi¹tynie parafialne,
filialne i kaplice publiczne. Równie¿
wyró¿nia siê bazyliki, kolegiaty, fary. Ze
wzglêdu na funkcje mog¹ byæ koœcio³y:
klasztorne, zamkowe, cmentarne, uni-
wersyteckie itp. Szczegó³y zewnêtrznego,
a zw³aszcza wewnêtrznego wystroju i
ozdobienia koœcio³ów regulowane s¹
przez odpowiednie artyku³y kodeksu

Historia świątyń rzymskokatolickich
Kościoły lwowskie

Ludnoœæ rzymskokatolicka mieszka³a we Lwowie od czasów za³o¿enia miasta. Wtedy te¿ powsta³y pierwsze katolickie koœcio³y,
osiedli³y siê wspólnoty zakonne (dominikanów i franciszkanów), w roku 1375 powsta³o katolickie arcybiskupstwo Halickie,
lecz na pocz¹tku XV w. siedzibê arcybiskupów przeniesiono do Lwowa. W ci¹gu siedmiuset piêædziesiêciu lat istnienia miasta
na jego terenie zbudowano setki œwi¹tyñ, które pe³ni³y ró¿ne funkcje i reprezentowa³y ró¿ne style architektoniczne.

we wspó³czesnym Koœciele Kato-
lickim.

Zgodnie z tradycj¹, koœcio³y oriento-
wano, na osi wschód – zachód, przy
czym czêœæ o³tarzowa zawsze by³a
zwrócona na wschód. Ka¿dy koœció³
sk³ada siê z dwóch najwa¿niejszych
czêœci: prezbiterium, przeznaczonego w
zasadzie dla kleru, nawy lub kilku naw,
przeznaczonych dla wiernych. W prez-
biterium znajduje siê wielki o³tarz, tron
biskupi, stalle kanoników.

W 1869 r. na nowo przebudowano
œciany po³udniow¹ i pó³nocn¹ na zachód
od okien i œcianê zachodni¹ razem ze
szczytem. Jednak wszystko to tylko
chwilowo uratowa³o koœció³ przed
zawaleniem siê. W 1887 r. prof. Julian
Zachariewicz sporz¹dzi³ plan przebu-
dowy i rekonstrukcji œwi¹tyni. Prace
powierzono firmie Jana Lewiñskiego,
nadzór techniczny sprawowa³ architekt
Tadeusz Munnich. Zasadnicz¹ rekon-
strukcjê koœcio³a przeprowadzono od
strony frontowej. Dobudowano nowy
stylowy przedsionek, od frontu wysoki
szczyt, na którym umieszczono monu-
mentalny krzy¿ kamienny. W murze
frontowym zaprojektowano okaza³¹
rozetê o œrednicy trzech metrów, obej-
muj¹c¹ krzy¿, wyk³adany kaflami.
Wysoki dach pokryto dachówk¹
wpustow¹, sprowadzon¹ z fabryki w
Wienerberg pod Wiedniem. Trójk¹tne
szczyty muru frontowego i przedsionka
ozdobiono fryzem arkadowym licowa-
nym czerwon¹ ceg³¹. Po II wojnie
œwiatowej koœció³ zamkniêto, wyposa-
¿enie i o³tarze zniszczono. Czêœæ
obrazów przekazano do muzeów.

Koœcio³em parafialnym Lwowa
ksi¹¿êcego by³ koœció³ Matki Boskiej
Œnie¿nej, zbudowany w XIII w. przez
niemieckich kupców i rzemieœlników,
którzy osiedlili siê w mieœcie. XIII –
wieczna œwi¹tynia zosta³a zaplanowana
na planie prostok¹ta, z centraln¹ wysta-
j¹c¹ na zewn¹trz absyd¹ od strony
wschodniej i wejœciem od strony
zachodniej.

Przy koœciele dzia³a³o bractwo,
prawo patronatu by³o w rêkach rady
miejskiej. Koœció³ by³ farny, a¿ do
przeniesienia parafii w 1415 r. do
Katedry Lwowskiej. W 1763 r. arcybis-
kup W. Sierakowski podzieli³ Lwów na
szeœæ parafii i jednym z koœcio³ów
parafialnych sta³ siê koœció³ Matki
Boskiej Œnie¿nej. W 1772 r. ten sam
arcybiskup nada³ koœcio³owi prawa
kolegiaty. To by³a trzecia kolegiata w
Archidiecezji Lwowskiej. Przy kolegiacie
dzia³a³a kapitu³a, która sk³ada³a siê z
trzech pra³atów i trzech kanoników. W
1785 r. w³adze austriackie zlikwidowa³y
status kolegiacki koœcio³a, który pozo-
stawa³ parafialnym a¿ do roku 1951. W
tym roku zosta³ zamkniêty, zgodnie z
zarz¹dzeniem nowej w³adzy sowieckiej
miasta.

Kościół dominikanów
We Lwowie ksi¹¿êcym aktywnie

dzia³ali dwa zgromadzenia katolickie:

dominikanów i franciszkanów. Mieli oni
szerokie pe³nomocnictwa w dzia³alnoœci
misyjnej, otrzymane od papie¿y (czêsto
dzia³ali niezale¿nie od miejscowej
w³adzy biskupiej).

Tradycja twierdzi, ¿e koœció³
klasztorny oo. dominikanów za³o¿y³ œw.
Jacek Odrow¹¿ w 1234 r. To by³a nie-
wielka drewniana œwi¹tynia. W 1378 r.
ksi¹¿ê W³adys³aw Opolczyk ufundowa³
koœció³ murowany, zbudowany w stylu
gotyckim. Obok dominikanie wznieœli
klasztor. Mo¿liwie, ¿e autorem projektu
i budowniczym by³ Miko³aj Niczko z
Krakowa. Po po¿arze w 1407 r. koœció³
by³ przebudowany z fundacji Miko³aja
Benka i jego ¿ony Anny z ̄ abokruków.
Po¿ary w latach 1511 i 1527 mia³y kata-
strofalne nastêpstwa dla koœcio³a. Œwi¹-
tyniê i klasztor odbudowano wielkim
wysi³kiem ojców i przy pomocy finan-
sowej abpa Bernarda Wilczka. W koñcu
XVI w. na pocz¹tku XVII w. przeor
klasztoru Jan Baszczyk dobudowa³ do
klasztoru nowe skrzyd³o w stylu manie-
ryzmu. W tym czasie w klasztorze
znajdowa³o siê wiêcej ni¿ 100 mnichów.
Zabudowania klasztorne zajmowa³y
znaczny obszar i mia³y dwa dziedziñce
wewnêtrzne. Od roku 1612 Lwów by³
równie¿ stolic¹ nowoutworzonej „ruskiej
prowincji” zakonu dominikañskiego.
OO. dominikanie tradycyjnie kierowali
dzia³alnoœci¹ trybuna³u inkwizycyjnego,
a jego decyzje og³aszano z jednego z
balkonów klasztornych.

Dominikañski koœció³ gotycki by³
œwi¹tyni¹ o trzech nawach jednakowej
wysokoœci. Sklepienie krzy¿owe pod-
trzymywa³y cztery masywne filary.
Prezbiterium by³o znacznie wyd³u¿one
w kierunku wschodnim, zakoñczone
absyd¹, w której zbudowano o³tarz
g³ówny. Od strony zachodniej koœcio³a,
na osi g³ównej nawy, znajdowa³a siê
kwadratowa wie¿a – dzwonnica, wejœcie
g³ówne do której zdobi³ portal gotycki,
ozdobiony pinaklami z kwiatonami. Do
koœcio³a przybudowano kilka kaplic z
o³tarzami œw. Piotra, Micha³a, Dominika,
Anny, Matki Boskiej. W XVI w. do
nawy po³udniowej dobudowano kaplicê
œw. Zofii, a w 1606 r. lwowski podko-
morzy Jan Swoszowski ufundowa³
symetryczn¹ kaplicê od strony pó³nocnej.
Oprócz o³tarza wnêtrze zdobi³y liczne
nagrobki i tablice pami¹tkowe. Wœród
nich pochodz¹ce z XVII w. alabastrowe
pos¹gi rycerzy, zakutych w zbrojê –
nagrobki  J. Swoszowskiego, S. W³odka,
W. Dzieduszyckiego, Chodorowskiego.
W o³tarzu g³ównym znajdowa³ siê obraz

Matki Boskiej Zwyciêskiej (XIV w.)
i alabastrowa figurka Matki Boskiej
Jackowej. W 1742 r. mury i  fundament koœ-
cio³a znajdowa³y siê w stanie krytycznym,
pojawi³y siê pêkniêcia na sklepieniu,
dlatego fasada grozi³a zawaleniem. W
1745 r. stary koœció³ gotycki zosta³ roze-
brany i na jego miejscu w latach 1745 –
1764 zbudowano nowy, w stylu baroku
wed³ug projektu architekta, kapitana
artylerii koronnej, Jana de Witte.

Kościół franciszkanów
Prawie jednoczeœnie z oo. dominika-

nami swoj¹ œwi¹tyniê i klasztor zaczêli
budowaæ oo. franciszkanie. Fundatorem
ich klasztoru pw. œw. Krzy¿a w 1363 r.
by³ król Kazimierz Wielki. Dziesiêæ lat
póŸniej W³adys³aw Opolczyk nada³
oo. franciszkanom nowe przywileje i
dom obok Niskiego Zamku. Budow-
nictwo œwi¹tyni gotyckiej zakoñczono
na pocz¹tku XV w. Znajdowa³a siê ona
przy samym murze obronnym w za-
chodniej czêœci miasta, niedaleko Wie¿y
Kramarzy. Kszta³ty zewnêtrzne koœcio³a
by³y monumentalne i jednoczeœnie
uproszczone, bez upiêkszeñ i ozdobie-
nia rzeŸbiarskiego. Przy koœciele nie by³o
nawet wie¿y – dzwonnicy. Czêœæ
o³tarzowa znajdowa³a siê od strony ul.
Grodzkiej (dzisiejsza ul. Teatralna), a
fasada i g³ówne wejœcie – pod samym
murem obronnym. Wyd³u¿ona czêœæ
prezbiterialna dorównywa³a d³ugoœci
naw,  których by³o trzy. Do  naw  bocz-
nych dobudowano kilka kaplic. W
podziemiach koœcio³a by³ pochowany
arcybiskup halicki Jakub Strzemiê (1391
– 1409) „ojciec i opiekun lwowskiej
diecezji”. W 1790 r. papie¿ Pius VI
zaliczy³ go do grona b³ogos³awionych.
Przy koœciele dla przechowywania
relikwii b³.  J. Strzemiê zbudowan¹
osobn¹ kaplicê, w której umieszczono
alabastro-wy nagrobek arcybiskupa. W
1785 r. jego relikwie przeniesiono do
nowego koœcio³a, który oo. franciszkanie
otrzymali przy ul. Kurkowej. Œwi¹tynia
franciszka-nów nie zosta³a zniszczona
podczas po¿aru w 1527 r., ale sp³onê³a
w 1565 r. Odbudowana zosta³a w koñcu
XVI w., a ju¿ w XVII w. liczy³a 15 no-
wych o³tarzy. W 1784 r. koœció³ i klasztor
zosta³y zamkniête przez w³adze austriac-
kie. Jeden z ostatnich zabytków Lwowa
gotyckiego zosta³ przekazany na potrzeby
teatru niemieckiego. Artyœci wystêpowali
na jego scenie do roku 1842. Obok
zbudowano sale redutowe, w których
odbywa³y siê bale i lwowskie kontrakty.
Podczas obstrza³u Lwowa przez artyleriê
austriack¹ 2.11.1848 r. by³y koœció³ i
wszystkie budynki obok zosta³y znisz-
czone i sp³onê³y. Ruiny koœcio³a roze-
brano i na jego miejscu póŸniej
zbudowano szko³ê im. A. Mickiewicza.

Kościół św. Katarzyny
Do koœcio³ów gotyckich Lwowa

równie¿ nale¿a³ koœció³ œw. Katarzyny
Aleksandryjskiej. Zosta³ zbudowany w
XIV w. By³ dobudowany do strony
po³udniowej zachodniego skrzyd³a
Niskiego Zamku i pe³ni³ funkcje koœcio³a
zamkowego. Badacze uwa¿aj¹, ¿e by³
zbudowany razem z zamkiem, rezyden-
cj¹  królów polskich we Lwowie, w 1362 r.,
jeszcze za  czasów  Kazimierza Wielkiego.
Sklepienie dwunawowej podstawy
koœcio³a opiera³o siê o jeden masywny
filar centralny. Prezbiterium sk³ada³o siê

koœcielnego (KPK – Kodeks Prawa
Kanonicznego).

Katedr¹ nazywamy g³ówna œwi¹-
tyniê diecezji, koœció³ biskupi (s³owo
katedra, kafedra – znaczy stolica). W nie-
których diecezjach istnieje równie¿
konkatedra – czyli druga œwi¹tynia
katedralna.

Przy biskupach diecezjalnych
istnieje kapitu³a – „senat biskupi”.

Koœció³ parafialny – to g³ówna
œwi¹tynia wspólnoty koœcielnej albo
parafii pod jurysdykcj¹ ksiêdza
parafialnego – proboszcza.

Koœció³ filialny znajduje siê na
terytorium tej samej parafii, co i para-
fialny, ale jest od niego zale¿ny i jest
obs³ugiwany przez duchowieñstwo
parafialne. W koœciele filialnym mo¿e
znajdowaæ siê Najœwiêtszy Sakrament i
mog¹ byæ udzielane wszystkie sakra-
menty.

Od roku 1983 zgodnie z nowym
KPK Koœcio³a Katolickiego kaplice
publiczne w swoich funkcjach niczym
siê nie odró¿niaj¹ od koœcio³ów
filialnych, ale s¹ mniejszych rozmiarów
i maj¹ uproszczon¹ strukturê archi-
tektoniczno – funkcjonaln¹ (w kaplicach,
z regu³y, jest o³tarz, nawa i wejœcie).

Bazylika – to koœció³, który otrzyma³
specjalne przywileje papieskie (rozró¿-
niamy basilicae maiores z tzw. o³tarzem
papieskim i basilicae minores).

Kolegiata – to koœció³, przy którym
istnieje kapitu³a (kolegia) kanoników. Po
katedrze kolegiaty zajmuj¹ drugie miej-
sce w hierarchii œwi¹tyñ diecezjalnych.

Koœció³ farny (fara) – to w œrednio-
wieczu g³ówny koœció³ miasta, który
przebywa³ pod opiek¹ bractw cechowych
lub magistratu.

Koœcio³y klasztorne, zbudowane
przy klasztorach, w  niektórych  wy-
padkach mog¹ pe³niæ funkcje
parafialnych. Ten zwyczaj by³ roz-
powszechniony w œredniowieczu na
terytoriach nowoutworzonych diece-
zji i jest rozpowszechniony równie¿

W chórze muzycznym – organy, w
nawie – ambona, ³awki dla wiernych,
konfesjona³y. W nawie równie¿ znajduje
siê czternaœcie stacji Drogi Krzy¿owej.
Najœwiêtszy Sakrament mo¿e byæ
przechowywany w o³tarzu g³ównym lub
w jednym z bocznych.

Kościoły św. Jana Chrzciciela
i Matki Boskiej Śnieżnej

Za pierwszy koœció³ we Lwowie
tradycyjnie uwa¿a siê koœció³ œw. Jana
Chrzciciela, który by³ zbudowany na
prze³omie XII – XIII w. Wed³ug innych
danych – w 1234 r. lub 1247 r. Ten
koœció³ by³ klasztorny i przebywa³ pod
opiek¹ oo. dominikanów, póŸniej
mnichów ormiañskich – unitów, zwanych
bazylianami.

Gruboœæ œcian siêga³a 0.9 m, funda-
mentów – 1,5 m. Legenda g³osi, ¿e ¿ona
ksiêcia Lwa, królewna wêgierska Kon-
stancja zosta³a pochowana w krypcie
tego¿ koœcio³a. W 1650 r. przeprowa-
dzono kolejn¹ przebudowê œwi¹tyni.
Pod koniec XVII w. zbudowano sygna-
turkê. Po po¿arze w 1799 r., koœció³ 37
lat sta³ ruin¹. Odbudowê rozpoczêto
dopiero w 1836  r. Wtedy powsta³a nowa
aran¿acja architektoniczna i nowe
wyposa¿enie wnêtrz. Zbudowano o³tarz
g³ówny i dwa boczne „skromne, drew-
niane, zielono pomalowane, zdobi³o je
nieco z³oconej snycerskiej p³askorzeŸby,
po parê anio³ków i kwiaty robione”
(F. £obieski). W o³tarzach i na œcianach
ustawiono i zawieszono kilkadziesi¹t
obrazów, wszystkie niewysokiej wartoœci
artystycznej i dwa XVIII – wieczne
portrety dostojników koœcielnych. W
latach 1855 i 1860 pod kierownictwem
miejskiego konserwatora dr S. Kunasie-
wicza przeprowadzono kolejne remonty
œwi¹tyni. W 1856 r. zmontowano nowe
organy.  Nie zwa¿aj¹c na przeprowadzony
remont, koœció³ sta³ zamkniêty i tylko
raz do roku na œw. Jana Chrzciciela by³
otwarty dla publicznego nabo¿eñstwa.
Stan  techniczny murów by³  katastroficzny.

Koœció³ Matki Boskiej Œnie¿nej

Koœció³ franciszkanów
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z dwóch przêse³ i by³o zamkniête absyd¹,
które wychodzi³o na dziedziniec zam-
kowy. Wysokie ostro³ukowe okna
gotyckie przepruwa³y œciany prezbiterium
i nawy. Wysoki dach z dwóch stron by³
ozdobiony gotyckim szczytem schod-
kowym. Œciany podpiera³y filary
przyporowe. W œrodkowej czêœci dachu
zbudowano niewielk¹ sygnaturê. W
1570 r. koœció³ uleg³ uszkodzeniu pod-

roku 1382 obok istnia³a szko³a miejska
(D. Zubrzycki natomiast wskazuje 1444 r.
jako rok za³o¿enia szko³y). Podczas
po¿aru w 1567 r. œwi¹tynia uleg³a uszko-
dzeniu. Na pocz¹tku XVII w. dziêki
staraniom mieszczan koœció³ by³ sta-
rannie odnowiony i po przebudowie w
1649 r. powtórnie poœwiêcony. W koñcu
XVIII w. budynki na placu Œw. Ducha
znajdowa³y siê w stanie katastroficz-

OO. bonifratrzy zbudowali koœció³
œw. Wawrzyñca i klasztor przy ul. £ycza-
kowskiej wg projektu in¿yniera Karola
Benoit i kapitana Adolfa Boja z Gdañ-
ska. Fundatorem budownictwa by³ król
Jan III Sobieski. W 1696 r. koœció³ by³
poœwiêcony. By³ to jedyny ca³kiem
nowy koœció³, zbudowany we Lwowie
za czasów króla Jana III Sobieskiego

Koœció³ pw. œw. Micha³a Archanio³a
by³ zbudowany przez karmelitów bo-
sych w latach 1634 – 1642 i odbudowany
po po¿arze 1648 r.

W 1637 r. karmelici trzewiczkowi
zbudowali swój koœció³ pw. œw. Marcina
Biskupa na dalekiej okolicy Lwowa,
na przedmieœciu ̄ ó³kiewskim. W 1700
r. koœció³ sp³on¹³. Nowy murowany
koœció³ i klasztor zbudowano w latach
1736 – 1753. Karmelici trzewiczkowi
mieli we Lwowie jeszcze jeden koœ-

W latach 1736 – 1745 zbudowano zespó³
17 nowych o³tarzy barokowych, dzie³o
K. Kotschenreitera i rzeŸbiarza T. Hut-
tera, a wykonana w latach 1738 – 1740
polichromia by³a dzie³em B. Mazurkie-
wicza i jego uczniów.

Kapucyni zbudowali swój koœció³
Niepokalanego Poczêcia NMP i klasztor
na przedmieœciu £yczakowskim. Funda-
tork¹ w 1708 r. by³a ksiê¿na El¿bieta z
Lubomirskich Sieniawska. Surowe prze-
pisy tego zakonu mia³y wp³yw i na archi-
tekturê œwi¹tyni. To by³ jednonawowy
koœció³ z wysokim frontonem i sygna-
turk¹, bez wie¿y, fasadê zdobi³y tylko
okna i nisza w górnej czêœci z figur¹
Matki Boskiej. Od strony po³udniowej
do koœcio³a dobudowano budynek
klasztorny, zaœ od strony pó³nocnej –
du¿¹ kaplicê. Ozdob¹ koœcio³a by³ obraz
œw. Rocha, pêdzla Marcina Altomontego,

od strony wschodniej. Szczyt dachu wieñ-
czy³a barokowa sygnaturka. W latach
1902 – 1904 do gmachu po obu stronach
przybudowano dwie symetryczne
kaplice. Doœæ  skromne  ozdobienie baro-
kowe fasady niektóre badacze przypisuj¹
autorstwu Fabiana Fesingera.

OO. dominikanie mieli we Lwo-
wie trzy klasztory. Oprócz koœcio³a
Bo¿ego Cia³a i klasztoru w mieœcie,
jeszcze zbudowano dwa koœcio³y na
przedmieœciach: œw. Marii Magdaleny
przy ul. Sykstuskiej i œw. Urszuli przy
ul. Zielonej. Koœció³ Marii Magdaleny
by³ zbudowany w latach 1609 – 1630.
W drugiej po³owie XVII w. dobudo-
wano czêœæ nawy centralnej. W 1704 r.
Szwedzi obrabowali i spalili œwi¹ty-
niê. W latach 1753 – 1758 budowniczy
Marcin Urbanik kierowa³ odbudow¹
i przebudow¹ koœcio³a. 20. 09. 1758 r.
powtórnego poœwiêcenia dokona³
bp. S. G³owiñski.

Fundatorem koœcio³a œw. Urszuli w
1678 r. by³ Wielki Hetman Koronny
Stanis³aw Jab³onowski. Prace budowlane
trwa³y do 1685 r. Œwi¹tynia mia³a dwie
wie¿e, oryginaln¹ wklês³¹ fasadê, o
„ch³odnym ozdobieniu” architekto-
nicznym, charakterystycznym dla
budowli mnichów-obserwantów,
od³amu zakonu dominikanów. Wnêtrze
zdobiono freskami Józefa Marra,
nadwornego artysty Jab³onowskich.

Klasztory żeńskie we Lwowie
¯eñskich klasztorów we Lwowie

by³o osiem.
Bernardynki (klaryski) mia³y swój

klasztor i koœció³ pw. Niepokalanego
Poczêcia NMP na pocz¹tku ul. Gliniañ-
skiej (obecnie ul. £yczakowska) od razu
tu¿ przed murem obronnym klasztoru
bernardynów. Na tym miejscu w 1584 r.
dla sióstr zbudowano kaplicê œw. Anny.
D. Zubrzycki pisze, ¿e w 1607 r. „zakoñ-
czono i poœwiêcono koœció³ bernardynek
przy ul Gliniañskiej”. Autorem projektu
by³ architekt Pawe³ Rzymianin. W
œwi¹tyni by³o 11 o³tarzy, a w g³ównym
znajdowa³ siê cudowny obraz Matki
Boskiej Bolesnej, który siostry otrzyma³y
w darze od œw. Jana Kapistrana w
Krakowie. Koœció³ zbudowany na
przedmieœciu uleg³ uszkodzeniu podczas
oblê¿eñ Lwowa w latach 1648, 1656,
1672 r. Najbardziej ucierpia³a wie¿a –
dzwonnica, w oknach której w 1672 r.
Turcy ustawili swoje dzia³a. W 1749 r.
koœció³ rozbudowano, umocniono
fundament i wie¿ê. W 1760 r. wnêtrze
ozdobiono freskami pêdzla malarza
Stanis³awa Stroiñskiego. Klaryski by³y
pierwszym ¿eñskim zakonem katolickim,
który osiedli³ siê we Lwowie.

Nastêpne by³y benedyktynki, które
w latach 1597 – 1616 zbudowa³y swój
klasztor i koœció³ pw. Wszystkich Œwiê-
tych na przedmieœciu Krakowskim.
Projekt tej œwi¹tyni równie¿ wykona³
Pawe³ Rzymianin. Szczególn¹ uwagê
warto zwróciæ na renesansow¹ obronn¹
wie¿ê – dzwonnicê z attyk¹. Zespó³
klasztorny ju¿ w 1610 r. zosta³ ufortyfi-
kowany. W 1623 r. podczas po¿aru
koœció³ zosta³ bardzo uszkodzony i jego
odbudow¹ mia³ siê zaj¹æ architekt Jan
Pokorowicz. W tym samym czasie
dobudowano nowe murowane pomiesz-
czenia klasztorne. Król Jan III Sobieski
kilka razy odwiedzi³ ten klasztor,
wspiera³ sióstr materialnie, przekaza³ im
w darze kilka wsi, sprzyja³ organizacji
przez benedyktynki w 1676 r. w³asnej
jurydyki na podstawie prawa magdebur-
skiego, przeciwko czemu opowiada³ siê
magistrat lwowski. W 1712 r. budynki
benedyktynek uszkodzi³ groŸny po¿ar.
Odbudow¹ kierowa³ Marcin Urbanik.
Od roku 1784 przy klasztorze dzia³a³a
szko³a dla dziewczynek.

czas po¿aru. W 1485 r. król Kazimierz IV
przeznaczy³ dla obs³ugiwania koœcio³a
prepozyta  i  piêciu mansionarów, a od
roku 1515 jeden z nich mia³ wyg³aszaæ
kazania w jêzyku niemieckim. W 1548 r.
król Zygmunt August zniós³ to zarz¹-
dzenie, „poniewa¿ w Niemczech bardzo
szybko szerzy siê uczenie Lutra”.
17.02.1785 r. abp F. Kicki kaza³ opisaæ
maj¹tek koœcio³a œw. Katarzyny i prze-
kazaæ wszystkie dobra  innym  œwi¹ty-
niom. Ostatecznie  koœció³  zosta³  za-
mkniêty przez w³adze austriackie w
1792  r. Ruiny koœcio³a rozebrano razem
z Niskim Zamkiem w 1802 r.

Katedra Lwowska
Znacz¹cym zabytkiem lwowskiej

architektury i historii miasta jest lwowski
koœció³ katedralny (katedra) pw.
Wniebowziêcia NMP. W 1344 r., na mo-
cy edyktu króla Kazimierza Wielkiego,
w centrum miasta rozpoczêto budow-
nictwo koœcio³a parafialnego Trójcy
Przenajœwiêtszej. Ta drewniana œwi¹tynia
uleg³a zniszczeniu podczas po¿aru w
1350 r. Nowy murowany koœció³ gotycki
zaczêto budowaæ miêdzy 1356 r. a 1363
r. Kronikarz lwowski, B. Zimorowicz
podaje rok 1370 jako rok po³o¿enia
kamienia wêgielnego pod budowê
katedry. W 1414 r. abp Jan Rzeszowski
przeniós³ stolicê archidiecezji z Halicza
do Lwowa, a od roku 1415 koœció³ sta³
siê katedralny i jednoczeœnie parafialny
dla lwowskiej wspólnoty rzymskokato-
lickiej. Rozbudowa i przebudowa
katedry trwa³a na przestrzeni lat jej
d³ugiej historii. W 1776 r. og³oszono j¹
Sanktuarium Matki Boskiej £askawej,
a od roku 1948 równie¿ Sanktuarium
Mi³osierdzia Bo¿ego. 21.07.1910 r.
Katedra Lwowska na podstawie dekretu
papie¿a zosta³a podniesiona do rangi
Bazyliki Metropolitalnej Mniejszej
(basilicae minores).

Kościół Świętego Ducha
Z XIV w. pochodzi³ równie¿ ma³y

koœció³ Œwiêtego Ducha, zbudowany na
placu o tej samej nazwie (obecnie plac
Iwana Pidkowy). W 1377 r. ksi¹¿ê W³a-
dys³aw Opolczyk ufundowa³ szpital, a
w 1430 r. (wg B. Zimorowicza) zbudo-
wano koœció³, pozwolenie na budow-
nictwo którego nada³ papie¿ Marcin V
jeszcze w 1417 r. By³ to koœció³ jednona-
wowy, bez absydy, z wysokim dachem
gotyckim i sygnaturk¹. Do koœcio³a
dobudowano szpital, z fasad¹ od
ul. Grodzkiej (obecnie ul. Teatralna). Od

nym. In¿ynier austriacki P. D. Gibaut,
obejrzawszy koœció³ i szpital, odnalaz³
w murach szerokie szczeliny. Sklepienie
w ca³oœci oddzieli³o siê od œcian
bocznych i grozi³o zawaleniem siê.
Pó³nocna œciana koœcio³a nachyli³a siê i
by³a podparta drewnianymi k³odami.
P. Gibaut stwierdzi³, ¿e œwi¹tyniê od-
budowaæ siê nie uda i w 1789 r. w³adze
austriackie wyda³y rozkaz o rozbiórce
koœcio³a i szpitala.

Świątynie klasztorne
W XV–XVIII w. na œródmieœciu, a

zw³aszcza na przedmieœciach zbudowano
kilkadziesi¹t nowych koœcio³ów. Z nich
znaczn¹ czêœæ stanowi³y œwi¹tynie
klasztorne. W opisie miasta za czasów abp.
W. Sierakowskiego (1760 – 1780) historyk
Maurycy Dzieduszycki naliczy³ „28 kaplic
i koœcio³ów nale¿¹cych we Lwowie do
klasztorów, 12 œwieckich koœcio³ów
obrz¹dku ³aciñskiego, oprócz czterech
ormiañskich i 13 ruskich cerkwi”. Wœród
koœcio³ów M. Dzieduszycki wspomina
katedrê, koœció³ Œwiêtego Ducha, œw.
Katarzyny na Niskim Zamku, na przed-
mieœciach: koœcio³y Matki Boskiej
Œnie¿nej, œw., Jana Chrzciciela, œw. Sta-
nis³awa, œw. Wojciecha, Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego, œw. £azarza, œw. Marka
i œw. Zofii. Oprócz tego pod opiek¹ kleru
katolickiego albo bractw koœcielnych
znajdowa³o siê piêæ szpitali: œw. El¿-
biety, œw. Stanis³awa, œw. £azarza,
œw. Ducha i wojskowy szpital przy klasz-
torze oo. bonifratrów.

Koœcio³y klasztorne znajdowa³y siê
przy klasztorze: oo. jezuitów (koœció³
œw. Piotra i Paw³a, zbudowany w latach
1610 – 1630) misjonarzy (od roku
1747 w by³ym koœciele ormiañskim
œw. Krzy¿a na przedmieœciu Kra-
kowskim), paulinów (koœció³ œw. Piotra
i Paw³a, zbudowany w latach 1776 –
1782, przy ul. £yczakowskiej), trynitarzy
przy ul. Krakowskiej (koœció³ pw. Trójcy
Przenajœwiêtszej, zbudowany w latach
1689 – 1731, by³ poœwiêcony w 1731 r.
przez abpa Jana Skarbka). Trynitarze
zbudowali na przedmieœciu jeszcze
jeden koœció³ œw. Miko³aja. Drewniana
œwi¹tynia by³a poœwiêcona w 1694 r. Z
ceg³y koœció³ zbudowano w latach 1739
– 1745. Ojcowie augustianie osiedlili siê
na przedmieœciu Krakowskim przy
koœciele œw. Anny, który by³ zbudowany
w 1505 r. Owa drewniana œwi¹tynia
sp³onê³a w 1509 r., by³a odbudowana
z ceg³y, a w 1673 r. przebudowana w
stylu barokowym.

Koœció³ pw. œw. Katarzyny Aleksandryjskiej

ció³ œw. Leonarda, zbudowany przed
bram¹ Halick¹ przy dzisiejszej ul. Knia-
zia Romana. Kamieñ wêgielny pod
budowê œwi¹tyni zosta³ po³o¿ony w
1619 r. Zabudowa koœcio³a i klasztoru
posiada³a fortyfikacje, a w³aœciwie
wysoki mur i wa³ ziemny. Ale podczas
oblê¿enia Lwowa w 1648 r. Kozacy wziêli
klasztor szturmem i spalili go. Historyk
I. Chodynicki pisze, ¿e „dziewiêciu
mnichów zabito, czterech wziêto do
niewoli, 120 innych osób w ró¿nym
wieku i ró¿nej p³ci ...spalono, a 388 w
samym klasztorze zamordowano”. W
1724 r. wzniesiono nowy koœció³ pw.
Zwiastowania NMP. W 1769 r. by³ on
znacznie uszkodzony przez konfede-
ratów barskich. W 1784 r. klasztor
zamkniêto, a w 1876 r. rozebrano.

Ojcowie bernardyni zbudowali ca³y
zespó³ klasztorny na przedmieœciu
Halickim na pocz¹tku ul. £yczakowskiej
(Gliniañskiej) za miejskim murem. W
1460 r. bernardyni zbudowali drewnian¹
kaplicê. W 1509 r. wojsko hospodara
mo³dawskiego Bogdana III spali³o
koœció³ i klasztor. Odbudowano koœció³,
klasztor znacznie rozbudowano. W 1600 r.
podjêto decyzjê o budowie nowego
koœcio³a wg projektu Paw³a Rzymia-
nina. W 1609 r. koœció³ poœwiêcono
œw. Andrzejowi Aposto³owi. W 1613 r.
rozpoczê³y siê regularne nabo¿eñstwa.
Ozdobienie koœcio³a trwa³o do 1630 r.

nadwornego malarza króla Jana III
Sobieskiego.

Reformaci rozpoczêli budownictwo
koœcio³a œw. Kazimierza i klasztoru pod
Wysokim Zamkiem w 1630 r. Ziemiê
pod zabudowê otrzymali w darze od
Stanis³awa Dani³owicza, a koszty – od
Stanis³awa Mniszka. Pierwszy koœció³
by³ drewniany i sp³on¹³ w 1648 r.
Budownictwo murowanej œwi¹tyni
rozpoczêto w roku 1656 z fundacji
Miko³aja i Urszuli Bieganowskich.
Poœwiêci³ go w 1664 r. abp Jan Tar-
nowski. Koœció³ i klasztor ufortyfikowa-
no. Koœció³ w planie by³ jednonawowy
z prostok¹tn¹ absyd¹, murowany z ceg³y
i ciosów kamiennych. Fasada g³ówna w
stylu barokowym, zdobiona by³a wyso-
kim frontonem z wazonami kamiennymi
i niszami z pos¹gami œwiêtych; na dachu
nad o³tarzem zbudowano sygnaturkê.
Do wejœcia g³ównego dobudowano
przedsionek (kruchtê) z barokowym
frontonem i wazonami kamiennymi.

OO. franciszkanie mieli we Lwowie
dwa koœcio³y: jeden œw. Krzy¿a, nieda-
leko Niskiego Zamku, drugi œw. Anto-
niego na przedmieœciu £yczakowskim.
Murowany koœció³ zbudowano w latach
1718 – 1720 z fundacji ksiêcia Janusza
Antoniego Wiœniowieckiego na miej-
scu  drewnianej  œwi¹tyni. 21. 06. 1739 r.
koœció³ poœwiêci³  bp  S. G³owiñski.
Pomieszczenia klasztorne dobudowano
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Ziemia K³odzka jest krain¹, która obej-
muje ca³¹, nale¿¹c¹ do Polski, Dolinê
K³odzk¹. Le¿y ona przy granicy
z Czechami, prawie równo na po³udnie
od Wroc³awia. Dolina jak gdyby
wciska siê rozleg³ym, nieregularnym
prostok¹tem w g³¹b czeskiego
terytorium, powoduj¹c od razu
widoczne zaburzenie w przebiegu
równej do tej pory granicy.

Jak Ziemia Kłodzka
znalazła się w Polsce

Ziemia K³odzka nigdy przedtem nie
nale¿a³a do Polski. Od zawsze by³o to
czeskie Hrabstwo K³odzkie, które póŸ-
niej, podobnie jak ca³e Czechy, zosta³o
w³¹czone do Austrii. Po roku 1871, po

Zabraniano jej zostać świętą

WILGEFORTA

Strzelanina pomiêdzy Polakami i
Czechami mia³a swoje nastêpstwa. Pola-
cy zemœcili siê na Czechach, mieszka-
j¹cych na terenie Ziemi K³odzkiej,
wyrzucaj¹c ich razem z Niemcami w
trakcie wysiedlania ludnoœci niemieckiej.
Powsta³e po wywiezionych pustkowie
zaczêli zasiedlaæ ludzie, przybywaj¹cy
z terenów Ukrainy. Tak realizowa³ siê
zamys³ Stalina o postawieniu Polski na
rolkach i przepchniêciu jej mo¿liwie
daleko na zachód.

Figura ukrzyżowanej kobiety
Po Niemcach i Czechach dosta³o siê

wtedy Polakom ogromne Sanktuarium
Maryjne w miejscowoœci, zwanej przez

zaczê³o traktowaæ figurê œwiêtej, jako
jeszcze jedn¹ niemieck¹ makabrê tej
wojny. ZnaleŸli siê wszak¿e tacy, którzy
zajêli siê poszukiwaniem informacji na
temat niezwyk³ej figury. Zbieraj¹c te
informacje, ku swojemu zdziwieniu,
stwierdzili, ¿e nie ma jednej opowieœci
o ¿yciu œwiêtej Wilgeforty. Opowieœci
o ¿yciu œwiêtej jest wiele, tak samo jak
bardzo wiele imion przybiera œwiêta w
zale¿noœci od kraju, w którym znajdowa³a
swoich wyznawców. Wiêc mo¿e na
pocz¹tek przytoczê opowieœæ miejscow¹.
Najbardziej utrzyman¹ w lokalnej
rzeczywistoœci Ziemi K³odzkiej, mówi¹ca,
¿e Wilgeforta by³a córk¹ barona von
Schönau, rycerza wiecznie przebywaj¹-
cego na wyprawach krzy¿owych. Wil-
geforta wychowywa³a siê praktycznie
bez ojca, a ¿e by³a dziewczyn¹ bardzo
religijn¹, w   klasztorze  niedaleko  Broumowa
(obecnie w Czechach) przygotowywa³a
siê do œwiêceñ zakonnych. Niespo-
dziewanie powróci³ z wojny jej ojciec.
Nie wróci³ sam, ale przywióz³ ze sob¹
rycerza Wolframa von Pannewitz,
któremu obieca³ rêkê swojej córki. Dla
dziewczyny by³a to wiadomoœæ tragiczna.
Mia³a przecie¿ nied³ugo zostaæ zakon-
nic¹  i  sama myœl o  ma³¿eñstwie wyda-
wa³a siê jej przera¿aj¹ca. Stara³a siê ojca
przekonaæ, ale do niego nie trafia³y ¿adne
argumenty. Próbowa³a go b³agaæ o
pozwolenie na pozostanie w klasztorze,
ale jej b³agania nie przynios³y ¿adnego
rezultatu.

W przededniu spodziewanego œlubu,
dziewczyna, po ca³onocnej modlitwie do
Jezusa z proœb¹ o pomoc, stwierdzi³a,
¿e dokona³a siê w niej jakaœ nadzwy-
czajna przemiana. Jej twarz zamieni³a
siê w twarz Jezusa! Wszyscy zobaczyli
to samo. Dziewczyna mia³a twarz
Jezusa! Z brod¹!

Von Pannewitz, jak niepyszny
opuœci³ zamek barona, ani myœl¹c o

i Wilga. Nie zdziwi³bym siê, gdyby ktoœ
znalaz³ jeszcze jakieœ imiona œwiêtej, o
których ja nic nie wiem.

Opowieść o świętej,
pochodzącej z Portugalii

Wed³ug tradycji, powszechnej w
Europie niemiecko, franko i hiszpañsko-
jêzycznej, œwiêta pochodzi³a z Portugalii.
Mia³a byæ szóstym z dziewiêciorga
dzieci króla Luzytanii, portugalskiej
kolonii rzymskiej, usamodzielnionej po
rozpadzie Imperium. Niewielu tam by³o
wtedy chrzeœcijan, ale Wilgeforta, w
odró¿nieniu od ca³ej swojej rodziny, by³a
chrzeœcijank¹. Nawet wiêcej. W swoich
najœwiêtszych zamierzeniach odda³a siê
Jezusowi Chrystusowi, mistycznie za-
œlubiaj¹c Go w swoich modlitwach.

Ojcu Wilgeforty, walcz¹cemu z na-
porem dzikich barbarzyñców, nie uda³o
siê pokonaæ swoich wrogów i posta-
nowi³ po³¹czyæ siê sojuszem militarnym
z Królestwem Sycylii, który to sojusz
trzeba by³o przypieczêtowaæ ma³¿eñ-
stwem Wilgeforty z sycylijskim królem.

Sanktuarium w Wambierzycach

poœlubieniu brodatej kobiety, a ojciec
Wilgeforty, przekonany, ¿e dziewczyna
z niego zadrwi³a, w szale gniewu do-
puœci³ siê strasznego czynu. Krzycz¹c,
¿e skoro tak bardzo chce wygl¹daæ jak
Jezus, zginie tak samo jak Jezus, szaleniec
rozkaza³ dziewczynê ukrzy¿owaæ, a gdy
umar³a na krzy¿u, kaza³ ogoliæ jej brodê.
Ale broda, pomimo ci¹g³ego golenia,
wci¹¿ odrasta³a!

przegranej przez Austriê wojnie z Prusa-
mi o Œl¹sk, Hrabstwo K³odzkie, pomimo
tego, ¿e nie nale¿a³o do Œl¹ska, zosta³o
przez Prusaków odebrane pokonanej
Austrii. Mia³o ono, bowiem, niezwykle
przydatne do celów militarnych po³o¿enie
wœród gór, co póŸniej Prusacy wyko-
rzystali, buduj¹c tutaj kilka, do dzisiaj
stoj¹cych, ogromnych fortyfikacji
naziemnych i podziemnych. Po roku
1945  Ziemia K³odzka wraz z ca³ym
terytorium poniemieckiego Œl¹ska
przypad³a Polsce, ale wtedy zaczêli do
niej roœciæ sobie prawo Czesi. Wobec
ostrego stanowiska Czech, domagaj¹cych
siê zwrócenia im Ziemi K³odzkiej,
Polacy odnowili pretensje do tak
zwanego Zaolzia, czyli czêœci Œl¹ska
Cieszyñskiego, które po I wojnie œwia-
towej zosta³o przyznane Polsce, ale które
Czesi odbili atakiem czeskiego wojska
i przy³¹czyli si³¹ do ówczesnej Czecho-
s³owacji. W trakcie stawiania sobie
przez obie strony konfliktu najrozmait-
szych zarzutów, dosz³o  do  kilkudniowej
wojny polsko- czeskiej, o której g³ucho
w historii demoludów, choæ Czesi u¿yli
przeciwko Polakom nawet ciê¿kiej
artylerii – poci¹gu pancernego. S³owa
nie wolno by³o powiedzieæ o polsko-
czeskim konflikcie zbrojnym, bo w
konflikt w³¹czy³ siê natychmiast
Zwi¹zek Radziecki, a ten nie ¿yczy³
sobie wojen pomiêdzy podleg³ymi mu
pañstwami. Zakaza³ strzelania i roz-
s¹dzi³, ¿e granica ma przebiegaæ na
Œl¹sku Cieszyñskim tam, gdzie by³a
w roku 1920, zaœ wokó³ Ziemi K³odz-
kiej, jak przed rokiem 1938. W taki
sposób Ziemia K³odzka znalaz³a siê
w Polsce.

Œwiêta Wilgeforta z Wambierzyc

Niemców Albendorf, a przez Czechów
- Vamberice. Modyfikuj¹c nazwê czesk¹,
Polacy nazwali miejscowoœæ – Wambie-
rzyce. Sanktuarium naprawdê by³o
ogromne i wspania³e, bo oprócz bazyliki
posiada³o tak¿e Kalwariê z 74 numero-
wanymi kaplicami. Na terenie Sanktu-
arium wszystko by³o dla Polaków
wiadome i zrozumia³e, dopóki nie
podesz³o siê do kaplicy numer 57. W tej
kaplicy ka¿dy z polskich przybyszów
doznawa³ szoku. Kaplicê zajmowa³a
bowiem figura ukrzy¿owanej kobiety!
W dodatku ta ukrzy¿owana kobieta
mia³a brodê! (Obecnie figura ukrzy¿o-
wanej nie posiada ju¿ brody. Brodê
zlikwidowano. Czemu? Chyba dlatego,
¿e zbyt szokowa³a odwiedzaj¹cych
Kalwariê).

Napis u podstawy kaplicy, informu-
j¹cy, ¿e jest to wizerunek œwiêtej Wilge-
fortis, nie mówi³ niczego. Nikt przedtem
nie s³ysza³ o œwiêtej Wilgefortis! W
pobli¿u nie by³o te¿ nikogo z wysiedlo-
nych, mieszkañców Wambierzyc, kto
móg³by udzieliæ Polakom jakichœ
wyjaœnieñ. Wielu z przyby³ych, nie
rozumiej¹c tego, co widz¹, z rezygnacj¹

O³tarz œwiêtej Wigeforty w Pradze.
Czesi nazywaj¹ œwiêt¹ Wilgefortê –
œwiêt¹ Starost¹!!

Wilgeforta portugalska – Liberada

Taka jest opowieœæ o œwiêtej Wilge-
forcie, jak¹ mo¿na by³o us³yszeæ w
Sudetach, na miejscu, tu¿ ko³o Wambie-
rzyc. Czy ta legenda o œwiêtej jest ze
wszystkim zmyœlona, czy te¿ zawiera w
sobie  mo¿e jakieœ  elementy  prawdziwych
wydarzeñ tak dawnych, ¿e ju¿ zupe³nie
zapomnianych? – Kto wie? Wolfram
von Pannewitz  jest postaci¹ historyczn¹.
W latach 1296 – 1311 pe³ni³ funkcjê
kasztelana zamku w Szprotawie ko³o
G³ogowa. W niedalekiej odleg³oœci od
Szprotawy znajduje siê miejscowoœæ
Kromolin. Niby nic, ale niemiecka nazwa
Kromolina brzmia³a – Schönau, a
nazwisko barona - von Schönau, znaczy
po polsku – pochodz¹cy z Schönau.

Jeœli nawet pomiêdzy oboma
rycerzami dochodzi³o kiedyœ do jakichœ
relacji, najpewniej nie dotyczy³y one
Wilgeforty. Twierdzi siê bowiem, ¿e kult
œwiêtej Wilgeforty w Wambierzycach
zainicjowa³ Daniel Paschasius von
Osterberg, który, bêd¹c pod wra¿eniem
ogl¹danej w Pradze rzeŸby, przedsta-
wiaj¹cej ukrzy¿owan¹ dziewczynê,
kaza³ wykonaæ jej kopiê i tê w³aœnie
kopiê przywióz³ do sanktuarium w
Wambierzycach. Do Pragi Wilgeforta
trafi³a z Niemiec. W Niemczech te¿
pojawia siê drugie imiê œwiêtej –
Kümmernis. Kümmernis oznacza po
niemiecku zmartwienie, albo troskê.
Trochê dziwne s³owo, jak na imiê dla
œwiêtej, ale mog³o ono oznaczaæ raczej
przydomek œwiêtej Wilgeforty, zwi¹zany
z tym, ¿e sta³a siê ona patronk¹ ludzi
zmaltretowanych, zmartwionych, pogr¹-
¿onych w rozpaczy, tak¿e patronk¹
ma³¿eñstw trudnych i rozpadaj¹cych siê,
jak równie¿ opiekunk¹ dziewczyn i
kobiet. nie mog¹cych sobie poradziæ z
mêsk¹ natarczywoœci¹. Jak bardzo by³o
potrzeba takiej w³aœnie œwiêtej, œwiadczy
szybkoœæ, z jak¹ rozchodzi³ siê jej kult
po Europie i zasiêg tego kultu, wycho-
dz¹cy daleko poza Europê. W ka¿dym
kraju, w  ka¿dym œrodowisku  jêzykowym
nazywano œwiêt¹ po swojemu, komplet-
nie inaczej ni¿ gdzie indziej. By³y wiêc,
oprócz dwóch znanych nam imion
jeszcze: Barbata, Comina, Comara,
Liberata, Commorata, Eutropia, Digne-
fortis, Hulfe, Lisvrade, Starosta,
Ontocommente, Reginfledis, Uncumber

Wilgeforta hiszpañska – santa
Liberata

W³oska

Dosz³o do dramatycznej k³ótni pomiêdzy
ojcem i córk¹, która odmówi³a
poœlubienia Sycylijczyka, twierdz¹c, ¿e
jest ju¿ poœlubiona Jezusowi Chrystu-
sowi. Takie argumenty nie mog³y trafiæ
do pogañskiego ojca, uwa¿aj¹cego
protesty dziewczyny za zwyczajne za-
wracanie g³owy. Ojciec zamkn¹³ j¹ wiêc,
za karê do ciemnicy, s¹dz¹c, ¿e gdy
Wilgeforta trochê tam posiedzi, to albo
zm¹drzeje, albo na tyle siê przestraszy,
¿e nie bêdzie siê ju¿ sprzeciwia³a jego
woli. Tak samo, jak to by³o w poprzed-
niej opowieœci, Wilgeforta przez ca³y
czas modli³a siê do Jezusa o ratunek, a
gdy otworzono ciemnicê, okaza³o siê, ¿e
ma ona na twarzy cudownie wyroœniêt¹
brodê, co oczywiœcie wyklucza³o jej
ma³¿eñstwo z niedosz³ym sojusznikiem
jej ojca. Wœciek³y na dziewczynê, ojciec
rozkaza³ j¹ ukrzy¿owaæ. Kult œwiêtej
Wilgeforty rozszerza³ siê ¿ywio³owo po
ca³ej Europie, ale i du¿o dalej.

Święta,
nie uznana przez Kościół

Z Portugalczykami dociera³ do
Brazylii, a z Hiszpanami – do Meksyku
i Peru. Powstawa³y obrazy œwiêtej,
rzeŸby, budowano kaplice i koœcio³y pod
jej wezwaniem. Najdziwniejsze w tym
wszystkim by³o to, ¿e Koœció³ Katolicki
nigdy oficjalnie nie uzna³ œwiêtej Wilge-
forty, a wielokrotnie ostro wystêpowa³
przeciwko przejawom czci do tej osoby,
twierdz¹c, ¿e œwiêtej Wilgeforty nigdy
nie by³o, ¿e jest to osoba legendarna,
bajeczna, nigdy nieistniej¹ca. Te oficjalne
wyst¹pienia Koœcio³a niewiele znaczy³y
wobec aktywnoœci wiernych, przekona-
nych nie tylko o realnoœci osoby Wilge-
forty, ale tak¿e o jej niekwestionowanej
œwiêtoœci. Wilgeforta leczy³a chorych,
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przywraca³a ludziom spokój i chêæ do
¿ycia, opiekowa³a siê nieszczêœliwymi
¿onami, modl¹cym siê przed jej o³ta-
rzami dawa³a dobre rady. By³a wielo-
krotnie bardziej skuteczna, ni¿ wielu
innych œwiêtych, uznanych i polecanych

w³osami, opada-j¹cymi na ramiona. We
wczesnym œredniowieczu tak w³aœnie
przedstawiano Jezusa na krzy¿u.
Ubranego w d³ug¹ szatê, z królewsk¹
koron¹ na g³owie. Dopiero od
jedenastego wieku zaczêto przedstawiaæ
Jezusa w znany nam sposób. Jezusa
nagiego, z przepask¹ na biodrach i w
koronie cierniowej. Katedra w Lukka od
zawsze by³a oœrodkiem pielgrzymek.
P¹tnicy przybywali tu z ca³ej Europy, a

Ubogi grajek
i Wilgeforta bez brody

Z krucyfiksem z Lukki zwi¹zana jest
legenda o ubogim grajku, który, graj¹c i
modl¹c siê pod krucyfiksem, zauwa¿y³
nagle, ¿e jeden ze z³otych trzewików
Jezusa, spada mu pod nogi. Gdy go

Francuska

przez Koœció³. Agresywne czasami
zachowanie wiernych zmusza³o w³adze
koœcielne do przeciwstawiania siê
budowaniu w koœcio³ach o³tarzy Wilge-
forty, czy zawieszaniu w koœcio³ach jej
obrazów. Trzeba przyznaæ, ¿e Koœció³
znalaz³ siê w bardzo nieprzyjemnej
sytuacji.

Skoro jednak uznaæ, ¿e Wilgeforta
jest postaci¹ nieistniej¹c¹, jak sobie
wyt³umaczyæ, ¿e w³aœciwie wszêdzie
przedstawiana jest w jeden tylko sposób,
jako ukrzy¿owana, brodata kobieta,

licznie rozpowszechniane przez
pielgrzymów i kupców kopie krucy-
fiksu „Volto Santo” mog³y staæ siê
powodem, ¿e zaczêto doszukaæ siê w

Meksykañska

ubrana w bogate suknie.
W dodatku z koron¹ na
g³owie. Sk¹d ta korona?

Krucyfiks
z katedry w  Lukka
Zaczêto siê domyœlaæ,

¿e, byæ mo¿e, kult œwiêtej
Wilgeforty bierze siê z
mylnej interpretacji s³aw-
nego wizerunku „Volto
Santo” z w³oskiego miasta
Lukka. W koœciele kate-
dralnym znajduje siê tam,
zwany przez wiernych
w³aœnie „Volto Santo”,
czyli „œwiête oblicze”,
bardzo stary, pochodz¹cy
z VIII wieku krucyfiks.
Jest ogromny. Jego
wysokoœæ ma 4,3 metra,
d³ugoœæ poprzecznej belki
2,65 metra, a wysokoœæ
figury Chrystusa wynosi 2,5 metra.
Przedstawia ukrzy¿owanego Jezusa w
z³otej koronie, odzianego w d³ug¹ i
bogat¹ szatê, mo¿na powiedzieæ –
sukniê  i  w  z³otych trzewikach, za³o-
¿onych na nogi. Jezus jest przedsta-
wiony z otwartymi oczami i d³ugimi

Kaplica œwiêtej Liberaty w Hiszpanii

Koœció³ œwiêtej Liberaty w Peru

Krucyfiks „Volto Santo” z Lukki

podniós³ i próbowa³ schowaæ do
kieszeni, zosta³ oskar¿ony o kradzie¿ i
zapewne zosta³by surowo ukarany
gdyby nie fakt, ¿e gdy tylko zagra³
ponownie, za³o¿ony na nogê Jezusa
z³oty trzewik znowu spada³. Zgromadzeni
wokó³ krucyfiksu ludzi zrozumieli, ¿e
Jezus w ten sposób chce obdarowaæ
grajka. Grajka puszczono wiêc, wolno,
a incydent ze z³otym trzewikiem by³
pierwszym cudownym wydarzeniem,
jakie mia³o miejsce w  obecnoœci  œwiê-
tego krucyfiksu.

Identyczna legenda zwi¹zana jest z
kultem œwiêtej Wilgeforty. Poznaj¹c
podania o œwiêtej, nie wszêdzie jednak
spotykamy siê z postaci¹ wêdruj¹cego
grajka, a czasem ubogiego pastuszka,
przygrywaj¹cego ukrzy¿owanej mêczen-
nicy i nagrodzonego przez ni¹ zrzuco-
nym mu pod nogi drogocennym butem.
Ale takie legendy s¹ na tyle liczne i
znacz¹ce, ¿e nie sposób ich nie uznaæ
za modyfikacjê legendy krucyfiksu
„Volto Santo”. Pomimo tego, ¿e wszyst-
kie opowieœci o Wilgeforcie mówi¹
wyraŸnie o brodzie, jaka wyros³a œwiêtej
dziewicy, mo¿na spotkaæ siê z licznymi
rzeŸbami i obrazami przedstawiaj¹cymi
Wilgefortê bez brody.

Byæ mo¿e œwiadczy to o oporach, z
jakimi musia³ walczyæ, by w koñcu im
ulec, artysta, zmuszony do stworzenia
wizerunku brodatej kobiety. Ale mo¿e
to nie artysta, a zleceniodawca, w trosce
o to by nie gorszyæ „maluczkich” w taki
sposób kaza³ modyfikowaæ dzie³o?
Mamy przecie¿ obowi¹zek ochraniaæ

nich wizerunku ukrzy¿owanej mêczen-
nicy. Trochê podobna pomy³ka
mog³a spowodowaæ równie¿ powstanie
imienia œwiêtej. Mog³o siê staæ, ¿e
³aciñskie okreœlenie Virgo Fortis, czyli
Dzielna Dziewica, przyjêto za imiê –
Wilgefortis.

„maluczkich” przed nadmiernym wysi³-
kiem umys³owym, bo „maluczcy” maj¹
umys³y „maluczkie”. Wype³nione po
wierzch standardow¹ informacj¹. W taki
umys³ ju¿ nic nowego, bez obawy pêk-
niêcia, wejœæ nie mo¿e.

œródtytu³y pochodz¹ od redakcji

HELENA GO£¥B tekst
MARIA BASZA zdjêcie

Harcmistrzyni naszego miasta, pani
Krystyna Adamska powiedzia³a: „Dzi-
siejszy konkurs, co jest ewenementem,
organizowali m³odzi ludzie, a ja jedynie
w ramach naczelnictwa jestem obserwa-
torem i cz³onkiem jury. Bardzo mnie
cieszy, ¿e mog¹ to ju¿ sami robiæ”.

W dniu 3 stycznia 2008 r. w po-
mieszczeniu szko³y œredniej nr 51 im.

Iwana Franki odby³ siê konkurs piosenki
harcerskiej. W³aœciwie, zorganizowa³a
go sama m³odzie¿ na czele z komendant-
k¹ lwowskiego hufca Ol¹  Detiuk. Udzia³
bra³y patrole z dru¿yn harcerstwa
polskiego na Ukrainie. By³y to dru¿yny
ze Zdo³bunowa (Wo³yñ), Chmielnic-
kiego, Winnicy, oczywiœcie, lwowskie
dru¿yny (miêdzy innymi, ze szko³y
œredniej nr 24 im. Marii Konopnickiej i
nr 10), z Sambora, Rudek, Borys³awia,
Stryja. By³y to g³ównie dzieci i m³odzie¿
w wieku harcerskim, czyli od 12 – 19 lat,
oko³o 75 osób.

Konkurs co roku zmienia siê. np. w
roku ubieg³ym by³ w stylu balu wiedeñ-
skiego, w tym natomiast g³ówny temat
– to nawi¹zanie do przysz³oœci. Program
sk³ada³ siê z czterech czêœci: kolêda
przysz³oœci, piosenka marszowa, wi¹-
zanka z ulubionej piosenki harcerskiej i
ostatnim punktem programu by³a
scenka, g³ównym tematem której by³o
„jak harcerze widz¹ swoj¹ przysz³oœæ?”.
W sk³ad jury weszli: Krystyna Adamska
(wice – przewodnicz¹ca HpnU), Wikto-
ria Klimientiewa, Leszek Apri³aszwili,
Edward Mosesow, Lila Derko. Jak i  zapo-
wiadano na pocz¹tku, przede wszystkim
by³a to m³odzie¿.

Rozpocz¹³ siê konkurs tradycyjnie
od pozdrowienia osób prowadz¹cych.
Natomiast, nietradycyjne wykonanie
kolêd przez harcerzy by³o bardzo
zaskakuj¹ce. Podk³ad muzyczny by³ z
ró¿nych wspó³czesnych piosenek zna-
nych zespo³ów  np. takich,  jak „Crem-
beris”, a s³owa samej kolêdy by³y
powszechnie znane. Chyba w taki sposób
uczestnicy chcieli nawi¹zaæ do g³ównego
tematu konkursu - „kolêda przysz³oœci”.
Oczywiœcie, dla osób m³odych to by³o
atrakcyjne i zabawne, ale nie wiadomo,
czy to by siê spodoba³o naszym babciom
i ksiê¿om. Jedynie dru¿yna ze Zdo³bu-
nowa od razu na pocz¹tku swojego
wyst¹pienia zaznaczy³a, ¿e kolêda przy-
sz³oœci jednak ma zostawaæ tradycyjn¹,

star¹ kolêd¹, tak¹, jak¹ wykonywa³y j¹
nasze babcie. Zapowiadanie wystêpów
kolejnych dru¿yn przebiega³o w sposób
luŸny i œmieszny. Ogólnie mo¿na œmia³o
stwierdziæ, ¿e ca³e to przedsiêwziêcie
odbywa³o siê w duchu raczej spotkania
towarzyskiego, a nie ostrej rywalizacji,
pomimo obecnoœci jury. Je¿eli chodzi o
organizacjê ca³ego konkursu, zdarza³y
siê niektóre niedoci¹gniêcia, ale nie
warto zbyt surowo os¹dzaæ m³odzie¿,
która robi tylko pierwsze kroki w tym
kierunku. Po zakoñczeniu konkursu
m³odzie¿ bawi³a siê na dyskotece.

Harcerstwo – to polski system
wychowywania dzieci i m³odzie¿y
wzorowany na skautingu, oparty o
s³u¿bê, samodoskonalenie (pracê nad
sob¹) i braterstwo. Zasady postêpowania
harcerza wyznacza Przyrzeczenie Har-
cerskie i Prawo Harcerskie. Zasady

postêpowania zucha wyznacza Obietnica
Zucha i Prawo Zucha.

Harcerstwem nazywane s¹ tak¿e
organizacje harcerskie, pracuj¹ce w kraju
i poza jego granicami (wœród Polonii
zagranicznej), w oparciu o powy¿sze
zasady i unikaln¹ metodê harcersk¹.

Istotê ró¿nicy pomiêdzy ówczesnym
„klasycznym” skautingiem, za³o¿onym
przez gen. Roberta Baden-Powella a
powstaj¹cym wówczas harcerstwem,
Andrzej Ma³kowski uj¹³ w s³owach:
harcerstwo to skauting plus niepo-
dleg³oœæ, aby podkreœliæ ró¿nicê w
ówczesnych priorytetach polskiego i
œwiatowego skautingu.

Dh. Andrzej Ma³kowski 22 maja
1911 r. we Lwowie, wyda³ pierwszy
skautowy rozkaz, powo³uj¹cy pierwsze
dru¿yny polskich skautów. Data ta uwa-
¿ana jest za pocz¹tek dzia³alnoœci Har-
cerstwa Polskiego. W 1918 r. ruch ten
siê zjednoczy³ i przekszta³ci³ w jedn¹
organizacjê, Zwi¹zek Harcerstwa Pol-
skiego. Organizacja, któr¹ ka¿dy Polak
kojarzy z dobrym wychowaniem patrio-
tycznym i obywatelskim, Szarymi Szere-
gami, KIHAM, wspania³ymi obozowymi
przygodami, osobami Andrzeja i Olgi
Ma³kowskich, Stanis³awa Sedlaczka,
Stanis³awa Broniewskiego, Aleksandra
Kamiñskiego. W 1949 r. organizacja
zosta³a zniewolona przez w³adze komu-
nistyczne i wykorzystywana do indoktry-
nacji polityczniej (PZPR).

Harcerstwo polskie na Ukrainie
powsta³o na pocz¹tku lat 90., dziêki
inspiracji i pomocy szkoleniowej
Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Je¿eli chodzi o Lwów, to tutaj organi-
zacj¹ harcerstwa zajmowa³y siê g³ównie
Krystyna Adamska (wice-przewodni-
cz¹ca harcerstwa Polskiego na Ukrainie)
i Stefan Adamski (przewodnicz¹cy
HpnU). W³aœnie z ich inicjatywy 12. 05.
2007 r. przy ul. Kulparkowskiej, 22
otwarto Stanicê Harcersk¹.

Konkurs piosenki harcerskiej

KOLĘDA PRZYSZŁOŚCI
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Ewelina opowiada³a nam o wyciecz-
kach do lwowskiego zamku. Kiedyœ
chodzi³a tam z tat¹ i, jak by³a ma³a,
myœla³a, ¿e ka¿de miasto musi mieæ
zamek taki, jaki jest we Lwowie.

- Ewelinko, to ty? – zaczepi³a moj¹
wspó³lokatorkê jakaœ kobieta. Okaza³o
siê, ¿e jest z ca³¹ grup¹ turystów z Wêgo-
rzewa i ¿e zna pana Witka. Myœla³a nawet,
¿e pan Witek jest ze Lwowa, bo we Lwo-
wie pan taki znany. Zamieniliœmy kilka
zdañ o tym, co ju¿ widzieli i co jeszcze
maj¹ zobaczyæ. Po¿egnaliœmy siê.

- Wiesz, dlaczego mnie lubi¹? – spyta³
mnie pan Witek. Pokrêci³am g³ow¹ -
Lubi¹ mnie, bo wiem, gdzie jest Wêgo-
rzewo na mapie. Ta kobieta ma syna i on
ju¿ by³ tu ze trzy razy na plenerze, a teraz
idzie na ASP.

Ka¿dy, kto przyje¿d¿a do Kamieñca,
musi mieæ w swojej kolekcji zdjêcie twier-
dzy. Zrobiæ zdjêcie w dzieñ nie jest trudno,
noc¹ zreszt¹ te¿, ale mieæ nocne zdjêcie
zamku od œrodka – to jest prawdziwa
sztuka! Mieliœmy idealne warunki:
gwiazdy œwieci³y na niebie ju¿ dawno, a
zamek by³ zamkniêty. Mimo oczywistej
przeszkody, jak¹ by³a k³ódka, pad³a
komenda: hajda na zamek! Przed bram¹
sta³ stra¿nik. Pad³a kolejna komenda:
dziewczêta do boju. Na pierwszy ogieñ
posz³am ja, Ewelina i Tania. Dwie pierw-
sze g³upio siê uœmiecha³y, a trzecia wyt³u-
maczy³a nasze zamiary. Po³owa sukcesu
zosta³a osi¹gniêta, ale mêskie argumenty
okaza³y siê niezbêdne. Pan Witek podszed³,
wrêczy³, co mia³ do wrêczenia, i weszliœmy.
Chyba za du¿o mu da³em. Ech, najwy¿ej
koledze postawi. Czy ty, Magda, widzisz,
jak ja muszê siê poœwiêcaæ, ¿ebyœ mia³a
ciekawy reporta¿!?- zaœmia³ siê – Teraz
musicie zrobiæ mi zdjêcie! Stanê tak na
baszcie i bêdê triumfowa³ nad Turkami!

PóŸniej, dziêki wynalazkowi samo-
wyzwalacza oraz sprawnoœci Agaty i
£ukasza, wszyscy zrobiliœmy sobie pa-
mi¹tkow¹ fotkê. Chodziliœmy po pustych,
cichych, trochê strasznych i przede
wszystkim nieziemsko ciemnych koryta-
rzach.  Schodziliœmy krêtymi schodami,
œwiec¹c sobie latareczk¹ z telefonu ko-
mórkowego. Z baszt roztacza³ siê nie-
zwyk³y widok. Teraz wyobraŸcie sobie na
tym wzgórzu Turków, widzicie ich?

Działanie na dwa fronty
W niedzielê o trzynastej zaczê³a siê

Msza. Usiad³am na ³awce przed koœ-
cio³em, by znów móc popatrzeæ na ludzi.
Miêdzy pochylonymi staruszkami odbywa³
siê istny slalom doœæ letnio ubranych
dziewcz¹t i kobiet. W znacznej czêœci by³y
to turystki, które zwiedza³y katedrê, ale
ze wzglêdu na mszê nie œmia³y do niej
wchodziæ i przeszkadzaæ w modlitwie.
Wierni wydawali mi siê tego dnia szcze-
gólnie wystrojeni. Wed³ug starego zwy-
czaju, ca³y tydzieñ mo¿na przecie¿ nosiæ
siê skromnie, ale do koœcio³a trzeba ubraæ
siê elegancko. Wokó³ œwi¹tyni panowa³
ha³as i nie mog³am wy³apaæ konkretnej
treœci z trzeszcz¹cych g³oœników. Po jakimœ
czasie uroczyste stroje okaza³y siê uza-
sadnione. Wyj¹tkowo modne osoby by³y
po prostu goœæmi weselnymi. Najpierw
wysz³a jedna para. Wczeœniej nie widzia-
³am tam dzieci, ale woko³o m³odych w
okamgnieniu zebra³a siê ich ca³a gromada.
Nowo¿eñcom podano tacê pe³n¹ ³akoci:
cukierków, ma³ych batoników i lizaków.
Napiêcie dzieci powoli ros³o, a co spryt-
niejsi ch³opcy ju¿ lekko przykucali, ¿eby
mogli byæ w ka¿dym momencie gotowi
do podskoku. W koñcu panna m³oda
zaczê³a rzucaæ s³odycze w t³umik. Dzie-
ciaki szybko napycha³y kieszenie, flesze
b³yska³y, a pan m³ody oczywiœcie poca³o-
wa³ swoj¹ pani¹. Za kilka minut wysz³a
druga para. Sytuacja siê powtórzy³a. Z
katedry wychodzili ludzie i wœród nich
wy³apa³am umówionego rozmówcê.
Chcia³ jeszcze chwilê zostaæ z kolegami,
wiêc mieliœmy siê spotkaæ za dziesiêæ
minut w sto³ówce Domu Pielgrzyma.
Plany pokrzy¿owa³a mi próba chóru, która
w³aœnie tam i w³aœnie wtedy mia³a próbê.
Pan Witek udostêpni³ nam swój pokój.
Punktem wyjœciowym naszej rozmowy
by³y œluby.

(dokoñczenie z numeru poprzedniego)

Widziane „od środka”
młodymi oczami

- Tutaj jest ten problem, ¿e na wsi ludzie
nie id¹ na studia, bo nie widz¹ takiej
potrzeby. Wiesz, je¿eli chodzi o moje
plany, to nie bêdê ukrywaæ, ¿e najpierw
muszê coœ skoñczyæ, ¿eby jakoœ w ¿yciu

staæ. Praca, rodzina i byle dalej. Naj-
czêœciej m³ode rodziny mieszkaj¹ z
rodzicami, a w Polsce zauwa¿y³em, ¿e
nawet moi starsi znajomi jak nie maj¹
na  w³asne mieszkanie, to wynajmuj¹.
- A jak jest z rozwodami?
- Teraz to jest wiêcej rozwodów ni¿
œlubów. Istnieje taki stereotyp, ¿e „mu¿yk”,
czyli ch³op, jak walnie w stó³, to tak ma
byæ. W Polsce zreszt¹ trochê te¿, no bo w
koñcu Polacy – to te¿ S³owianie. W
mieœcie mo¿na zobaczyæ w parku ro-
dzinkê, jak sobie id¹ za r¹czki, ale to
rzadkoœæ. W Rosji jest jakaœ dzikoœæ.
Tam w ogóle jest nie do pomyœlenia,
¿eby m³oda para, a starsza to w ogóle,
razem spêdza³a wiêcej czasu, ni¿ musi.
Ka¿dy ma raczej jakieœ zadania. ¯ona
siedzi z dzieæmi i robi pranie – tak jest
prawie w ka¿dej rodzinie. Zauwa¿y³em,
¿e w Polsce i starsze pary, i m³ode dzia³aj¹
bardziej partnersko, a nie na zasadzie
hierarchii.
- Skoro ju¿ mowa o rodzinie: czy tu spê-
dzi³eœ swoje dzieciñstwo?
- Tak. Kiedyœ by³y bardzo ¿ywe spiêcia
na osiedlach. Moi znajomi, moi koledzy...
mówili, ¿e Polak i to wcale nie by³o...
wiesz... raczej mówili to  z  pogard¹.
Zawsze ja i moi bracia ze starsz¹ siostr¹
(teraz wysz³a za m¹¿ za Polaka i s¹ w
Irlandii patrzyliœmy na to z dystansem,
poniewa¿ w domu rozmawialiœmy po
polsku i ten klimat podtrzymywa³ siê w
cz³owieku. Poza tym byliœmy nauczeni,
¿e tak trzeba. To pomaga³o. Teraz ju¿
otoczenie moich najbli¿szych przyjació³
wydoroœla³o i nie ma takich sytuacji,
chocia¿ zdarza siê czasem jakiœ komen-
tarz. Skoñczy³em polsk¹ szko³ê i to
otworzy³o mi drzwi na uniwersytet. Du¿o
jej zawdziêczam.
- Czu³eœ siê Ÿle jako dziecko z rodziny
polskiej?
- Trafi³aœ w samo sedno. To raczej nie by³
dyskomfort. Czasami czu³em, ¿e wci¹¿
jestem nie na swoim miejscu. To zale¿y

od otoczenia. S¹, za przeproszeniem,
debile, którzy dziwnie patrz¹ na te sprawy
i s¹ ludzie normalni, z którymi trzymam.
Kiedy wyje¿d¿am do Polski, a potem
wracam, to czêsto myœl¹ „no tak,
wyjecha³eœ”. Jestem palaczem. Jak
idziemy ulic¹, to nie rzucam paczki na

chodnik i to jest dla moich kolegów, jak
oni mówi¹, „arystokracja”. T³umaczê im,
¿e to jest normalne zachowanie. S¹
kolosalne ró¿nice w mentalnoœci.
- W Polsce te¿ rzucaj¹.
- No tak, ale w Polsce jest du¿o koszy na
œmieci i nie idzie siê z t¹ paczk¹ w rêce
pó³ miasta. Mo¿e, jak jest  jakiœ koncert
na placu, to rzucaj¹. Ja pewnie te¿ bym
rzuci³, ale, ¿eby tak ktoœ po prostu
œmieci³, to nie widzia³em.
- To chyba sprawa wychowania.
- Mo¿e i tak. Tak zosta³em wychowany,
ale w Polsce jest o wiele czyœciej. Ulice
s¹ bardziej uporz¹dkowane. Podoba mi
siê to. Kiedy widzê, ¿e jest czysto, to ja
nie bêdê zaœmieca³.
- Jakie jeszcze widzisz ró¿nice? Czy coœ
siê zmienia?
- Tutaj du¿o siê zmieni³o. Postêp cywi-
lizacyjny musi byæ, no ale jest powolny.
Coœ siê tam krêci politycznie. Jedna strona
prorosyjska, druga proeuropejska. Jest to
du¿ym k³opotem, je¿eli chodzi o politykê
w naszym kraju.
- Czy pomarañczowa rewolucja zmieni³a
coœ w ¿yciu codziennym?
-W moim osobiœcie nic. W rodzinie
zachowujemy siê tak samo. By³em na
pierwszym roku, kiedy wybuch³a poma-
rañczowa rewolucja i tak siê z³o¿y³o, ¿e z
Ukrainy na roku jestem tylko ja. W
Poznaniu na rynku by³ ma³y wiec popar-
cia i na wyk³adzie, kiedy jest ca³y rok,
puœci³em listê, ¿e kto chce, mo¿e siê tam
pojawiæ o dziewiêtnastej. Jak ju¿ mó-
wi³em, zdarzali siê „Ÿli ludzie”. Na pewno
coœ w tym wszystkim jest. Ogl¹da³em
wtedy telewizjê i naprawdê mocno siê
wzruszy³em, widz¹c te t³umy i to, ¿e
Ukraiñcy wreszcie walcz¹ o swoje. Tak
siê z³o¿y³o, ¿e ta œwiadomoœæ narodowa
zawsze by³a kiepska. Zawsze Ukraina by³a
albo pod Rzeczpospolit¹, albo pod Rosj¹,
ZSRR, a i jeszcze by³y czasy austriackie.
Nie by³o ducha przynale¿noœci, a teraz jest
jego wielkie o¿ywienie. Po wyborze

Juszczenki, który by³ kandydatem,
powiedzia³bym, nawet proukraiñskim, bo
Janukowycz jest prorosyjski, prawie ca³a
telewizja przesz³a na jêzyk ukraiñski.
Teraz ju¿ jest wiêcej gazet i billboardów
po ukraiñsku. Ukraiñski jest teraz na topie
i jest trendy. Dla mnie dziwne i nie do
pomyœlenia jest, ¿e u nas w parlamencie
rozmawiaj¹ po rosyjsku. No, wyobraŸ
sobie, ¿eby w Polsce ktoœ po rumuñsku
gada³. Ca³y ten problem wschodniej
Ukrainy, z którym musimy ¿yæ… By³y
nawet plany, ¿eby centrum i zachód
oddzieliæ od wschodu, który ci¹gnie nas
w dó³ i nie daje siê rozwijaæ, ale w³adze
uzna³y to za nie najlepszy pomys³. Dla
mnie lepsze jest mniejsze pañstwo, a nie
takie wahaj¹ce siê pomiêdzy samym sob¹,
Zachodem a Rosj¹. Mieszkañcy wschodu
wiedz¹, ¿e s¹ Ukraiñcami i na wiecach
poparcia dla Janukowycza trzymali nasz¹
flagê, ale maj¹ inne pogl¹dy. Trzeba to
szanowaæ, ale moi koledzy nie rozumiej¹,
¿e mnie to wszystko dziwi. Ja rozumiem
ludzi, którzy wychowali siê w ZSRR z
jednym jêzykiem, ale bardzo nie lubiê i
bardzo mnie dra¿ni fakt, ¿e niektórzy
nawet w samym Kijowie nie ucz¹ dzieci
ukraiñskiego. Czegoœ takiego nie ma na
zachodzie. Naprawdê rozumiem starszych
ludzi, bo oni od zawsze rozmawiali w tym
jêzyku, ale jakiœ postêp musi byæ. Tyle.
- Czy na Ukrainie jest jakiœ stereotyp
Polaka i Polski?

- Co myœl¹ Ukraiñcy o Polakach, tak? Do
niedawna Polska by³a krajem, gdzie
mo¿na by³o dobrze zarobiæ, bo mia³a
zupe³nie inny poziom ekonomiczny i to
by³o podziwiane. Polska te¿ by³a krajem
sowieckim i jakoœ jej siê udawa³o z tym
poradziæ. Wa³êsa jest znany. Po poma-
rañczowej rewolucji stosunki polsko -
ukraiñskie uleg³y ociepleniu, bo Polska
du¿o pomog³a. Kiedyœ w Polsce by³ taki
program w telewizji, wywiady z Mariu-
szem Lewandowskim, ogl¹da³aœ mo¿e?
Na Wschodzie jest tak, ¿e, póki pijesz z
kimœ wódkê, to jest OK, ale na trzeŸwo
Polak jest wrogiem numer jeden. Oni
myœl¹, ¿e Polacy znów chc¹ zagarn¹æ
Ukrainê i zwyczajnie siê boj¹. Polak
wzbudza tam agresjê, ale tutaj nie. Kiedyœ
te¿ by³o niezbyt mi³o, widzê moje
dzieciñstwo, ale z czego to wynika³o, to
ja nie wiem. Mo¿e to siê bierze z obcoœci,
bo, je¿eli Ukraiñcy maj¹ jak¹œ wizjê
swojego kraju, to myœlê, ¿e jako osoba
pochodzenia polskiego nie rozumiem jej.
- Z tego, co mówisz, wynika, ¿e dzia³a tu
zasada: nie znam, bojê siê, wiêc jestem
agresywny?
- Tak, w³aœnie tak. Ja muszê dzia³aæ i
dzia³am na dwa fronty. Kiedy jestem w
Polsce, broniê Ukraiñców. Kiedy jestem
tu, to stajê po stronie Polaków. Nasuwa ci
siê pewnie pytanie, kim bardziej siê czujê,
ale ja nie umiem na to odpowiedzieæ.
Bardzo lubiê i Polskê, i Ukrainê. Kibicujê
obu krajom w dobrej drodze do
przysz³oœci.
- Czujesz siê dzieckiem granicy?
- Nie. Nie zastanawiam siê czy jestem
tym, czy tym. Czujê siê fantastycznie
bêd¹c i Polakiem, i Ukraiñcem. Polak
obraŸliwie to „przek”. Wziê³o siê to z tego,
¿e wiele polskich s³ów zaczyna siê na
„prze-”. Kiedy pijemy sobie z kolegami
piwo pod ratuszem i przechodz¹ polscy
turyœci, to s³yszê jak szepcz¹ pod nosem:
„O, przek idzie!”. Mnie to w zasadzie nie

przeszkadza. Staram siê nie zwracaæ na
to uwagi, bo te s³owa nie s¹ bezpoœrednio
skierowane do mnie. Natomiast, jeœli z
kimœ siê k³ócê i on nazywa mnie z po-
gard¹ „przekiem”, to nie ukrywam, ¿e
w³¹cza mi siê agresor. Nie jestem
przyzwyczajony do takiego traktowania.
Moi znajomi s¹ œwiadomi tego, ¿e jestem
te¿ Polakiem.
- A jak jest z religi¹?
- Tu jest inaczej. W Polsce katolicyzm
jest historyczny. Rosjanie nie widz¹
ró¿nicy miêdzy katolikiem a Polakiem –
to s¹ synonimy. Jest taki g³upi stereotyp,
ze katolicyzm, to wiara polska, chocia¿
Koœció³ jest przecie¿ powszechny. Na
msze do cerkwi przychodz¹ same babcie.
Jeœli chodzi o m³odzie¿, to stanie kilka
godzin w cerkwi wykracza poza ich
mo¿liwoœci. Nastêpuje taka „chrzeœcijañ-
ska degradacja”. Natomiast Koœció³
katolicki wzi¹³ to sprytem i skróci³ msze,
wstawi³ ³awki. Architektura te¿ jest
bardziej zachêcaj¹ca. Jeszcze Ci powiem,
¿e wiara katolicka jest tutaj prawdziwsza,
nie jest taka wymuszona. Je¿eli ludzie
siê modl¹, to oni naprawdê to czuj¹. W
Polsce to siê zdarza tylko wœród
starszych. Tutaj czêsto nie mówi siê
„czeœæ” albo „dzieñ dobry”, tylko „niech
bêdzie pochwalony”. Choæ wiadomo –
wœród kolegów, to niekoniecznie…W
Polsce procesja Drogi Krzy¿owej to nor-
malka, a w Kamieñcu widzê szacunek i
podziw w oczach ludzi, którzy w niej nie
uczestnicz¹, np. tych, którzy jad¹ samo-
chodem i musz¹ nas przepuœciæ. No a w
Polsce jak m³odzie¿ idzie do koœcio³a,
to zachowuje siê ró¿nie…
- Koœció³ jest tu bardzo aktywny. Orga-
nizuje ró¿ne wyjazdy dla dzieci, itp.
Opowiedz mi coœ wiêcej, o jego dzia-
³alnoœci.
Hm, organizuje. Sam te¿ w takich uczest-
niczy³em. Poza tym te¿ polska szko³a
bardzo z nim wspó³pracowa³a. Teraz
religiê maj¹ chyba po ukraiñsku, ale
kiedyœ by³a przeprowadzana po polsku
przez siostry zakonne. Dziœ, nawet jeœli
nie ma polskiej szko³y, to polskie dzieci
zosta³y. Najpierw by³y plany, ¿eby jêzyk
polski oddaæ w rêce Koœcio³a i ¿eby by³
tam nauczany. Twierdzili, ¿e mamy
koœció³ i on powinien nam pomagaæ.
Szko³y nie ma, ale na szczêœcie s¹ polskie
klasy. W Polsce s¹ organizowane msze
dla studentów. Bardzo fajnie siê czujê,
widz¹c m³ode rodziny z dzieæmi albo pary
w koœcio³ach. Kiedy jestem tu, to opo-
wiadam o tych obrazkach z dum¹. Moi
koledzy mog¹ myœleæ, ¿e siê wym¹drzam,
ale ja mówiê im to tylko po to, by pokazaæ,
¿e Polska nie jest gorsza.
-  Kiedy zwiedzaliœmy, powiedzia³eœ mi,
¿e nie chcia³byœ zostawaæ w Polsce.
Chcesz wróciæ na Ukrainê. Dlaczego?
- Chcia³bym tu dzia³aæ. Chcia³bym robiæ
coœ dla tutejszych Polaków. Mo¿e za³o¿ê
jak¹œ agencjê turystyczn¹ albo orga-
nizacjê. Poci¹ga mnie to, bo bardzo nik³y
procent Polaków z Kamieñca, studiuj¹-
cych w Polsce, wraca – ok. 2 na 15. Wiele
czynników siê na to sk³ada. Teraz nie
mam dziewczyny, ale jak spotkam jak¹œ
w  Polsce, to  nie wiem, czy  chcia³aby tu
mieszkaæ. Mój brat zosta³ w Polsce.
- Masz bardzo ciekawe plany. Kobieta,
która nas oprowadza³a po Stanis³awowie,
by³a tak¹ dzia³aczk¹ i mówi³a o wielu trud-
noœciach ze strony w³adz. Nie boisz  siê  tego?
- No nie wiem. Nie znam a¿ tak bardzo
struktury w³adz w Kamieñcu. Bardzo
wa¿ny jest kapita³ zak³adowy. W Polsce
mo¿na siê staraæ o jakiegoœ sponsora czy
pomoc, a tutaj nie. No nie wiem.
- Trzymam kciuki, ¿eby wszystko by³o
w porz¹dku. Czy Kamieniec Podolski,
pomimo burzliwej historii, pozosta³, choæ
w czêœci miastem siedmiu kultur?
- Czasem mo¿na spotkaæ Ormianina,
ale raczej rzadko siê to zdarza. Oni
w ogóle nie dbaj¹ o swoj¹  spuœciznê.
Maj¹  katedrê, a zupe³nie siê ni¹ nie
zajmuj¹. ̄ ydów chyba w ogóle ju¿ nie
ma. Zostali Ukraiñcy i mniejszoœæ polska.

Stepy akermańskie
W Chocimiu mia³am du¿o wolnego

czasu. Najpierw pan Witek wyg³osi³
krótki wyk³ad z historii pod pomnikiem
Petra Sachajdacznego, a potem po-
szliœmy na zamek. PóŸniej wszyscy zajêli
siê prac¹ twórcz¹, a ja razem z Ul¹
chodzi³am po dawnej twierdzy. We-



19
Kurier Galicyjski * 15 stycznia 2008

sz³yœmy do podziemi. By³o tam kom-
pletnie ciemno, a z sufitu kapa³a woda.
Kamienn¹ posadzkê zastêpowa³o lepkie
b³oto. Miejsce idealne do scen grozy.
Kiedy wychodzi³yœmy, spotka³yœmy pana
Witka. Poszliœmy do kawiarni.
- To czyj by³ ten pomnik? – spyta³a siê
Ula.
- Petra Sachajdacznego. Tu kiedyœ by³a
postêpuj¹ca ruina, ale teraz coœ remon-
tuj¹. Nie wiem, kto da³ na to pieni¹dze.
Pojutrze zobaczycie wielki zamek, ale on
nie robi takiego wra¿enia, jak Kamieniec.
Nazywa siê Miêdzybórz.
- A jakie s¹ plany na najbli¿sze dni?
- Teraz jedziemy do Okopów i nad
Zbrucz. Dziesiêæ kilometrów do ̄ wañca
i skrêcamy w stronê Polski. Tam jest  jakiœ
wa¿ny koœció³, ale nie bêdziemy ju¿ go
zwiedzaæ. Potem bêdzie w³aœnie Zbrucz
wpadaj¹cy do Dniestru, czyli dawna
Polska.
- Tak siê zastanawia³am... Jak oni ucz¹
historii w polskich szko³ach?
- To jest tak, ¿e wiedza na pi¹tkê w
Polsce nie mo¿e byæ pi¹tkow¹ wiedz¹
na Ukrainie. Rozwi¹zali to pytaniem
tylko z faktów, a nie z ich interpretacji.
Oni maj¹ trzy historie: ukraiñsk¹,
polsk¹ i powszechn¹. Maj¹ wiedzieæ:
kto kogo zabi³, kto kogo wzi¹³ do nie-
woli, kto wygra³ i kto przegra³. No...
Czy nie macie wra¿enia, ¿e strasznie
d³ugo siedzimy w tym Kamieñcu? Aha,
no i jeszcze spotkamy siê z probosz-
czem. Co robicie takie przestraszone
miny? Jak siê nie bêdziecie odzywaæ,
to on nic wam nie zrobi.

Powoli zbli¿a³ siê czas zbiórki, wiêc
posz³am na parking. Z ró¿nych zaka-
marków wy³aniali siê uczestnicy
wycieczki, kieruj¹c siê w stronê skle-
pików. Nasz kierowca siedzia³ w
autokarze, a jego ¿ona sta³a w pobli¿u.
- Czy Pañstwo zajmuj¹ siê g³ownie prze-
wozem wycieczek na Wschód?
- Niekoniecznie. Po prostu m¹¿ czêsto
jeŸdzi z Witkiem
- No i jak siê Pani podoba Ukraina?
- Akurat i w Kamieñcu, i w Stanis³a-
wowie nigdy wczeœniej nie by³am. W tych
miastach jest przyjemnie, ale Lwów nie
za bardzo mi siê podoba³. Jest strasznie
zniszczony... To niesamowite, ¿e ten par-
king jest taki wielki, a tylko ze trzy budki
stoj¹. Toaletê to maj¹ okropn¹!

Nastêpnym celem by³y Okopy Œwiê-
tej Trójcy. Wysiedliœmy, zrobiliœmy
pami¹tkow¹ fotkê i udaliœmy siê w
kierunku tego, co zosta³o z tutejszego
koœcio³a. Po drodze minêliœmy kilku
starszych panów na rowerach. Dowie-
dzia³am siê, ¿e nieopodal mieszka
staruszka, która przychodzi, kiedy widzi
wycieczki, ¿eby poopowiadaæ i zarobiæ
parê groszy. Na œcianach, które ledwo
siê trzyma³y, widaæ by³o resztki malowi-
de³. Pod³ogê ju¿ dawno musia³a zast¹piæ
ziemia, bo gdzieniegdzie ros³o drzewko.
Nie zd¹¿y³am siê jeszcze dobrze
rozejrzeæ, kiedy zda³am sobie sprawê,
¿e starowinka ju¿ jest. Zakrywaj¹c
jedno oko chusteczk¹, rozmawia³a z
panem Witkiem i przekaza³a mu
koperty. Kilka osób zebra³o siê woko³o
niej w oczekiwaniu na opowieœæ. Przywi-
ta³am siê.
- A panienka sk¹d?
- Z Warszawy – odpowiedzia³am.
- Podobno by³a tu pani ochrzczona, -
chcia³a zachêciæ do wspomnieñ Agata.
- Tak. Moja siostra te¿ w samo Bo¿e Na-
rodzenie.
- Pani siê tu urodzi³a? – spróbowa³am
podtrzymaæ rozmowê, a kobieta pilno-
wa³a, by chusteczka ani na sekundê nie
ods³oni³a oka.
- Tak, tatuœ mój w Myœlenicach. Mi na
oko robili operacjê we wtorek... Ja napi-
sa³am list i maj¹ do mnie przyjechaæ. Ju¿
9 sierpnia bêd¹ u mnie. Dzieci nie mam…
tu mieszkam blisko. Da³am temu panu
listy.
- Na pewno przeka¿e. Czêsto tu zagl¹daj¹
wycieczki?
- Ja ma³o przychodzê, ale us³ysza³am, ¿e
autokar z Polski przyjecha³ i pomyœla³am,
¿e dam, to prêdzej dojd¹. Wy ca³¹ szko³¹
jesteœcie?
- Mo¿na tak powiedzieæ.
- A ten pan przeka¿e te listy?
- Na pewno, my ju¿ dopilnujemy.
-  Ja mu pieniêdzy nie da³a... Dosta³am list
w sobotê, ale ju¿ wtedy by³am na operacji.
Pomyœla³am, ¿e napiszê, ¿eby wiedzia³a.

Za dwa miesi¹ce i tak zrobi¹ mi nastêpn¹
na to samo oko, tylko siê trochê podgoi.
Ten pan z Warszawy? Taki pan z
Warszawy pisze i przyje¿d¿a tutaj. Ma
mi³ego wnuczka, szeœæ lat. Ja im
autobusem wys³a³am paczkê i da³am dla
ch³opca fujarkê i takiego niedŸwiedzia,
który, jak siê go nacisnê³o, to gra³. No i
tam orzechów, ziarnka troszkê. Oni ju¿
dostali i przys³ali mi zdjêcie, jak gra ten
ch³opczyk na fujarce. Do widzenia
- Do widzenia.
- Tylko uwa¿ajcie, bo tam jama!

Zosta³a przeprowadzona ma³a zbiórka
pieniê¿na. Uzbiera³o siê trochê ponad
dwadzieœcia hrywien dla babci, która ma
ze sto albo dwieœcie hrywien emerytury.
Mieliœmy te¿ cukierki, ale nie by³o dzieci,
które mo¿na by by³o poczêstowaæ.

W drodze powrotnej zasnê³am na parê
minut. Kiedy siê obudzi³am, wyjrza³am
za okno. Zauwa¿y³a to Emilia, która sie-
dzia³a razem ze mn¹. Za szyb¹ by³y tylko
pola. ¯adnego drzewa, ¿adnego gospo-
darstwa i ani jednego cz³owieka.

- Pamiêtasz jak na polskim mieliœmy
„Stepy akermañskie”? - spyta³a - Mówi-
liœmy wtedy, ¿e stepów nie mo¿na sobie
wyobraziæ…  ¿e s¹ jak morze z trawy i
ziemi... Je¿eli prawdziwy step jest jeszcze
bardziej bezkresny, to chyba ju¿ wiem,
co Mickiewicz mia³ na myœli...

Pora obiadowa zawsze budzi³a wiele
kontrowersji. Grupy, do których ka¿dy
by³ przydzielony, chcia³y siê mieszaæ lub
chodziæ w te same miejsca. Ja mia³am
pe³en komfort, bo ani nie malowa³am,
ani nie fotografowa³am i mog³am wybraæ
sama, gdzie pójdê. Musia³am tylko
powiedzieæ, gdzie. Tym razem posz³am
z Agat¹ (opiekunk¹ grupy fotograficznej),
panem Witkiem i Markiem (z grupy
ukraiñskiej). Pan Witek obieca³, ¿e
zaprowadzi nas w ciekawe miejsce.
Naprawdê by³o w specyficzny sposób
klimatyczne. Na œrodku g³ównego
pomieszczenia sta³ pieñ prawdziwej
brzozy. Do doklejanych ga³¹zek
przymocowano sztuczne listki i trzeba
przyznaæ, ze z daleka wygl¹da³o to jak
prawdziwe drzewo. Œciany by³y ciemno-
seledynowe, a drzwi toalet od reszty
pomieszczenia oddziela³a kuta balustrada
opleciona sztucznym bluszczem. Do tych
drzwi przyklejono marne reprodukcje
kobiet z „Pór dnia” Alfonsa Muchy. Tu¿
obok w œcianê wmontowano fontannê z
syrenk¹. Druga sala nie mia³a tak
bogatego wyposa¿enia. Kolory œcian
by³y takie same, ale sufit… Sufit by³
imponuj¹cy i wed³ug mnie doœæ okropny,
bo stercza³ z niego g¹szcz zielonych,
niebieskich, ¿ó³tych i ró¿owych stalag-
mitów i innych naroœli wygl¹daj¹cych na
styropianowe. No ale de gustibus non est
disputandum. Za to cukier by³ w œwiet-
nych saszetkach z symbolami ró¿nych
znaków zodiaku. Panowie przy obiedzie
doszli do wniosku, ¿e m³ode Ukrainki
s¹ bardzo ³adne, jednak póŸniej, tj. jak
wychodz¹ za m¹¿, ich uroda mija.
Ciekawe, dlaczego…

Autokar podwióz³ nas pod supermar-
ket. Czekaj¹c na pozosta³ych, pods³uchi-
wa³am rozmowê m³odszych dziewczynek.
Niewiele zrozumia³am. Uœmiechnê³am
siê, a jedna z nieœmia³¹ mink¹ pyta³a po
polsku o ró¿ne rzeczy. Kiedy wyjaœni³am
im, ¿e nie jestem opiekunk¹ ¿adnej z grup
i nie znam odpowiedzi na ich wszystkie
pytania, zaczê³y ze mn¹ rozmawiaæ
swobodniej. Trzynastoletnia Natalia i
Ania ju¿ by³y w Polsce. Pochwali³y siê,

¿e zwiedzi³y Muzeum Powstania War-
szawskiego. Mama pierwszej jest Polk¹,
a drugiej ca³a linia od praprababki jest z
Polski. Za nimi chowa³a siê ma³a Maja,
dla której to by³a chyba pierwsza taka
wyprawa bez rodziców. Spyta³am, czy
wiedz¹, jaka bêdzie nasza najbli¿sza
wycieczka. Natalia z powag¹ w g³osie
odpowiedzia³a mi, ¿e jedziemy do Huma-
nia, a tam jest Zofiówka, któr¹ dla jakiejœ
princessy pobudowali.

Od pocz¹tku pleneru byliœmy ostrze-
gani przed proboszczem w Kamieñcu.
Podobno, mia³ bardzo konserwatywne
pogl¹dy i nie chcia³ zbytnio dyskutowaæ
na trudne tematy. Nale¿a³o ws³uchaæ siê
w to, co mówi, ¿eby wy³apaæ informacje
o ludziach jego parafii. On ¿yje tam ju¿
od ponad 18 lat i jak sam twierdzi du¿o
ju¿ soli zjad³ z mieszkañcami Kamieñca.
Wed³ug niego, kultura jest sposobem
prze¿ywania czasu, którego cz¹stki wy-
znacza mu religia:

- ̄ yjemy w dwóch kalendarzach: my
w gregoriañskim, oni w juliañskim. U nas
Pan Jezus ju¿ siê urodzi³, oni jeszcze

Pewnie czu³abym siê w Polsce obco, bo
tu mam wszystko  i  wszystkich, ale po
kilku miesi¹cach przywyk³abym. A was
ucz¹ tego wierszyka w szkole?

Tylko pielgrzymi
We wtorek rano wszyscy mieliœmy

wchodziæ na minaret kamienieckiej ka-
tedry. Ja, niestety, postawiwszy kilka
kroków, postanowi³am zrezygnowaæ ze
wspinaczki. Wstyd siê przyznaæ, ale w
korytarzyku by³o zbyt ciemno i ciasno.
Kiedy stara³am siê wróciæ do siebie po
zawrotach g³owy, zosta³am zaproszona
przez pana Witka na wycieczkê na zamek
razem z nim i pani¹ Tani¹, która do³¹czy³a
do ekipy pleneru.
- Pani Magda uczy siê czy pracuje?
- Uczê siê jeszcze.
- Ach, pewnie na ¿urnalistkê!
- Nie. Chyba chcia³abym uczyæ.
- No tak. U was dobrze byæ nauczycielem.
U nas w klasie jest nawet po 38 osób, a u
was po 23.
- Nieprawda. W mojej klasie s¹ 34 osoby.

Tania uczy muzyki. Sama œpiewa i
wydaje p³yty. Ciê¿ko mi siê z ni¹ rozma-
wia³o, a jej pewnie ze mn¹, bo ani ja nie
mówiê po rosyjsku (po ukraiñsku tym
bardziej), ani ona po polsku. Mówi³a mi
coœ o studiach na Ukrainie, a pan Witek
mi przet³umaczy³. P³atne uczelnie s¹
lepsze, ale ¿eby tam siê uczyæ trzeba daæ
1000 dolarów ³apówki.

Doszliœmy do zamku. W jednej z sal
by³a wystawa, a na niej, m.in. zdjêcia.
Jedno szczególnie zainteresowa³o Taniê:
Takie zdjêcie mam w domu, bo mój pra-
pradziadek by³ szlachcicem z  Petersburga i
s³u¿y³ u cara. Mój ojciec by³ ¿urnalist¹,
nawet dyrektorem, w ¯wañcu, ale ma³o u
nas ¿urnalistom p³ac¹.

Opuœciliœmy mury i wybraliœmy siê
na przechadzkê po okolicznych wzgó-
rzach. Woko³o roztacza³ siê piêkny widok
na Kamieniec. Domki w  w¹wozie  wydawa³y
siê jeszcze biedniejsze. Spoœród drzew
wy³ania³ siê nasz minaret. Tania wyci¹g-
nê³a rêce, obejmuj¹c przestrzeñ: Teraz i
tu jestem królow¹, a to jest mój tron!

W kawiarni doœæ d³ugo czekaliœmy
na zamówienie, ale nic w tym dziwnego,
bo ruch by³ spory.
- Jak ty to robisz Witek, ¿e tak ludzie z
ró¿nymi charakterami, z ró¿nych nacji
siê poznaj¹? – spyta³a.
- Ale to tak ma byæ! Co z tego, ¿e Polacy
znaj¹ ukraiñsk¹ wódkê, jeœli ludzi nie
znaj¹?

Potem Tania przesz³a do rozmów o
swojej karierze. Chcia³a, ¿eby pan Witek
za³atwi³ jej jakieœ koncerty w Polsce.
- Ja mogê narodne pieœni i polskie, i nasze
œpiewaæ. Cokolwiek.
- Ale nasze to ju¿ polscy artyœci œpiewaj¹,
po co ty masz je œpiewaæ. Ja znam tylko
dwie wasze pieœni. Jedna to „Ukraina,
Ukraina” – Tania, s³ysz¹c ten tytu³, zaczê³a
nuciæ, a pan Witek zwróci³ siê do mnie –
To jest taka piosenka, która opisuje piêkno
ukraiñskiej przyrody. Ciê¿ko odkopaæ we
mnie jakiekolwiek pok³ady sentymenta-
lizmu, ale akurat ten utwór siê w tym
sprawdza... Ona siê mnie pyta, jak jest z
t¹ wspó³prac¹ ze Wschodem. Tu jest tak,
¿e oni myœl¹, ¿e jak ktoœ jest na tyle g³upi,
¿eby coœ im daæ, to bêd¹ braæ, a im s¹
starsi, tym chc¹ wiêcej. Dzieciaki myœl¹,
¿e to tylko wczasy, a ja tak bym chcia³,
¿eby siê czegoœ podczas nich nauczy³y.

Niestety, prawd¹ jest, ¿e niewielu
uczestników wie, po co tak naprawdê
uczestniczy w plenerze. Dla nich to tylko
œwietna zabawa… A to nie s¹ kolonie. To
ma czemuœ s³u¿yæ.

Tego dnia nie mog³am pozwoliæ
sobie na przesiadywanie w kawiarni, bo
umówi³am siê z Aleksandrem Rasszczup-
kinem, który sprzedaje przed katedr¹
ksi¹¿ki: religijne i dotycz¹ce katedry.
Sam tak¿e pisze o Kamieñcu i katedrze.
Jego najnowsza ksi¹¿ka nosi tytu³ Ka-
mieniec Podolski. Antemurale Chris-
tianorum.
- Jak Pan zebra³ informacje zawarte w tych
publikacjach?
- Studiowa³em historiê w Kamieñcu. Tu
nauczy³em siê polskiego. Nie wiem, sk¹d
to zainteresowanie, ale zajmuje ono wa¿n¹
czêœæ w moim sercu. Sprzedajê je i to jest
ofiara na remont katedry. Czêœæ kosztów
przechodzi na rzecz ochrony ¿ycia niena-
rodzonych dzieci.

Ka¿d¹ z tych informacji wydobywa-
³am z trudem. Aleksander Rasszczupkin

jest szalenie nieœmia³ym i skromnym
cz³owiekiem. Przy katedrze tego dnia by³o
du¿o turystów. Ustawiali siê do zdjêæ,
ma³e dzieci biega³y, a kobiety ogl¹da³y
stoisko z ró¿añcami i krzy¿ykami. Ci¹gle
ktoœ wchodzi³ lub wychodzi³ z katedry.
Nie brakowa³o te¿ roznegli¿owanych
dziewcz¹t i w duchu pyta³am siê sama
siebie, czy wielce konserwatywny pro-
boszcz mia³by do nich uwagi, gdyby têdy
przechodzi³. To by³y w wiêkszoœci turystki,
a pogoda zadziwiaj¹co sprzyja³a i opala-
niu, i ods³anianiu zarówno ramion, jak i
kolan. Z tego ogólnie panuj¹cego gwaru
trudno mi by³o dos³yszeæ s³owa mojego
rozmówcy. Mówi³ bardzo powoli, zasta-
nawia³ siê nad ka¿dym s³owem.

- Kochana, panienka nic z tego pana
nie wyci¹gnie. On taki ma³omówny z
regu³y. Pisze piêknie i du¿o, ale na pub-
likê tak mówiæ… to nie bardzo.- Przy-
siad³a siê do nas m³oda kobieta, a pan
Aleksander siê uœmiechn¹³.
- Ta pani pracuje tu przy katedrze, to
przewodniczka, – przedstawi³ j¹.
- A ten pan, to tutaj najg³êbsze badania
robi³ i sama co nieco wziê³am z jego prac.
- Pewnie wiele godzin spêdzi³ pan w
archiwach?
-Yes of course, z osiem, dziesiêæ lat.
- Pan jest historykiem, ja nie. Ja tak
bardziej kulturowo siê tym zajmujê. Wie
panienka, jak ktoœ lubi swój kraj, to trochê
musi znaæ. Nauczy³am siê  polskiego, choæ
by³o ciê¿ko. Ja myœlê i mówiê po
ukraiñsku, te¿ po rosyjsku (po angielsku
– dopowiedzia³ pan Rasszczupkin)  i
wtedy mogê wyraziæ wszystkie swoje
myœli, to co mam g³êboko, no a tak… Pana
córka to po dwóch latach studiowania
bardzo dobrze ju¿ mówi, pisze i czyta po
polsku.
- Oj tak, ona  mi pomaga³a. Te wszystkie
„rz”, „¿”. Chcia³a studiowaæ w Polsce
angielsk¹ filologiê, ale nie by³o woli Pana
Boga.
- Sk¹d u niej taki zapa³ w nauce polskiego?
- Ona czuje siê Polk¹.
- A Pan sk¹d jest?
- Z Syberii. Moja mama by³a Polk¹. Moja
rodzina by³a i wywieziona, i represjo-
nowana, i rozstrzelana. Nie pamiêtam
Syberii. By³em wtedy bardzo ma³y. Do
Kamieñca przyjecha³em z 40 lat temu. -
Wracanie do dawnych czasów sprawia³o
mu wiêksz¹ trudnoœæ. Wydawa³ siê nawet
nieco zmêczony rozmow¹. Trudno by³o
wyci¹gn¹æ jakiekolwiek informacje.
Przewodniczka uœmiecha³a siê z s¹siedniej
³aweczki. Zaprosi³am j¹ do nas, bo
wydawa³o mi siê, ¿e przy niej czu³ siê
odrobinê swobodniej. W koñcu zupe³nie
mnie nie zna³.
- Du¿o jest tu latem turystów?
- Sporo, ale w ostatnich latach mniej.
Mo¿e dlatego, ¿e Polska ju¿ w Euro i
wyje¿d¿a dalej na Europê. 5, 6 lat temu to
by³o ogromne zainteresowanie. Codzien-
nie przyje¿d¿aj¹ jedna, dwie grupy.
- Szkoda, ¿e tak ma³o. Jest tu bardzo ³adnie
i tak blisko.
- Ja sama by³am w Polsce jako pielgrzym
w Krakowie i na Jasnej Górze, w Nysie.
By³am w 2001 z chórem katedralnym na
festiwalu oraz w Wadowicach i £a-
giewnikach. No  i  by³am jeszcze w pracy
w Szklarskiej Porêbie w hotelu jako
pomocnica w³aœciciela. Chcia³abym jesz-
cze raz pojechaæ, bo jest propozycja gdzieœ
za Warszaw¹, ale jeszcze za bardzo nic
nie wiem. Kiedyœ du¿o osób wyje¿d¿a³o
do pracy, ale teraz jest nie³atwo, bo trzeba
mieæ zaproszenie. Sama doœwiadczy³am,
¿e mnie wrócili z granicy, bo trzeba by³o
mieæ ze sob¹ 400 dolarów, a ja mia³am
byæ na utrzymaniu tych ludzi, do których
jecha³am. Parê dni temu s³ysza³am, ¿e coœ
pozmieniali, ale nie wiem, czy to bêdzie
tak, jak oni mówi¹. Wiza wcale nie jest
gwarancj¹, ¿e  wyjedziesz.
- Coœ siê zmieni³o od tych ostatnich
wydarzeñ na Ukrainie, o których by³o tak
g³oœno?
- Nic.
- Na pewno macie Pañstwo szersze
spojrzenie na ostatnie lata, na prze³om lat
osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych…
- No, to dzisiaj ¿yje siê lepiej. Mo¿na
mówiæ i chodziæ do koœcio³a. Koœció³ dla
mnie jest najwa¿niejszy.
- A dla pani?
- Tak, bo moje nawrócenie mia³o miejsce
w latach dziewiêædziesi¹tych. W ogóle nie
by³am ochrzczona, mia³o to miejsce
dopiero w 1998. To bardzo powa¿na

poszcz¹; u nas ju¿ zmartwychwsta³, a
u nich jeszcze nie umar³. U nich dwa razy
jest Nowy Rok. W niektórych rodzinach,
jeœli s¹ mieszane, Pan Jezus rodzi siê i
umiera dwa razy. Choæ s¹ dwa ró¿ne
kalendarze, to jest jedna wiara i Bóg jest
jeden. Gdybyœcie pojechali do krajów
islamu, to us³yszelibyœcie i zobaczy-
libyœcie zupe³nie inn¹ muzykê, rytmikê,
architekturê. Kalendarz te¿ zupe³nie inny.
Tutaj wszyscy ¿yli obok siebie. Wszêdzie
rodz¹ siê nowi ludzie, którzy prêdzej czy
póŸniej tu dojd¹, wiêc trzeba tworzyæ
now¹ cywilizacjê, ale bez ognia i bez
miecza.

Z jego twarzy promieniowa³a radoœæ
i g³êboka satysfakcja ze spêdzanych w
Kamieñcu dni. Widaæ by³o, ¿e to miejsce
jest jego miejscem na ziemi:

- Kamieniec jest piêkny i ka¿dego
dnia, kiedy tylko siê obudzê, czujê siê
szczêœliwy, ¿e tu jestem. To jest mój dom.
Tak¿e w tej œwi¹tyni czujê siê, jak w
domu. Tu mi nie zimno, tu mi nie g³odno,
tu mi nie smutno, tu mi nie nudno. Tutaj
czujê siê dobrze i dlatego chcia³em,
¿ebyœmy siê spotkali w³aœnie w œwi¹-
tyni. Na to wszystko pracowa³y pokole-
nia. Ten koœció³ ma ponad 400 lat. (...)
Czym s¹ ¿uki dla pola, tym s¹ Turcy i
Tatarzy dla Podola, wiêc kiedy na nowo
postawiliœmy nasz¹ Matkê Bo¿¹ na
minarecie, to ona siê uœmiechnê³a. No i
teraz tak wygl¹da z niego, czy jakaœ
wycieczka z Warszawy z panem Witol-
dem nie przyje¿d¿a.

Na koniec zaprosi³ nas do wspólnej
modlitwy i œpiewu pod pomnik Jana Paw-
³a II. Odmówiliœmy jedn¹ dziesi¹tkê
ró¿añca. Niektórym modlitwa sz³a s³abo.
Po wykonaniu Barki  wszyscy rozeszli siê
do swoich pokoi.

W pokoju za o³tarzem, szczególnie
wieczorami, rzadko kiedy panowa³a
idealna cisza. Z dziewczynami rozma-
wia³yœmy na wszystkie tematy. Okaza³o
siê, ¿e ani szesnastoletnia Tania, ani
m³odsze lwowianki tak naprawdê nie
maj¹ pojêcia o tym, co dzieje siê w
Polsce. Dziwi³y siê, kiedy opowiada-
³yœmy im o rzeczach, o których my
s³yszymy codziennie w informacjach.
Przy okazji historii o nauczycielce
plastyki Ewelina wyrecytowa³a Kto ty
jesteœ?  Zapytana, co dla niej znaczy ten
wierszyk odpowiedzia³a: Mam mamê
Polkê. Mój tata… to ja nie wiem czy on
Ukrainiec, czy co… Ja czujê siê Polk¹.
To nie jest tak, ¿e ja kocham Polskê, jak
kraj, ale mam polskie korzenie. W ogóle
ja myœlê, ¿e Lwów jest polskim miastem.

Napis na beczce: „Woda do sp³ukiwania
w ubukacji”
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rzecz dla cz³owieka, a dla Polaków
niezrozumia³a, bo dla was nie ma, ¿eby
ktoœ siê nie wychowywa³ w religii. Ma³o
osób umie to doceniæ. Gdybym ja z t¹
wiar¹ by³a wychowana, z mlekiem matki,
a nie by³am... Nie rozumiem ludzi, którzy
wiarê odsuwaj¹ na drugi plan. Tylko praca,
kariera, zwyk³y byt – to nie jest wa¿ne.
Jestem szczêœliwa, bo Pan Bóg mi daje
wszystko. Nie mam du¿ych potrzeb. Nie
chcê wielkiego domu, bogactwa… Ja
mam ma³e mieszkanie, ale gdybym
chcia³a, to zrobi³abym ju¿ tê karierê
dawno. Mog³am, jak mieszka³am w
Kijowie, ale nie chcia³am tego. By³a we
mnie taka myœl, ¿eby przyj¹æ chrzest, ale
nie wiedzia³am, jak. Chodzi³am po
ró¿nych cerkwiach, no i znalaz³am to, co
jest prawdziwe. To nie s¹ wysokie s³owa,
to jest po prostu wewn¹trz mnie. Nie
ka¿demu o tym mówiê, bo ma³o kto
rozumie.

W Kijowie pracowa³am, studiowa³am
na uniwersytecie kulturê, a potem, jak ju¿
dziecko do szko³y sz³o, to te¿ musia³am
pracowaæ, ¿eby jakoœ ¿yæ.
- Jak Pani wspomina czasy studenckie?
- Oj, ciekawie, ciekawie,- uœmiechnê³a siê
serdecznie - Córce te¿ mówiê, ¿e  trzeba
studiowaæ, bo to bardzo wa¿ne. Ludzie
byli twórczy. Na ka¿dym wydziale stu-
denci zak³adali swoje kluby twórczoœci
ludowej albo historii, ¿eby cz³owiek
wiedzia³ coœ o korzeniach. No, ale muszê
powiedzieæ, ¿e w tych ksi¹¿kach od
historii nie zawsze by³a prawda. W Pana
ksi¹¿kach to ca³a prawda, ale z podrêcz-
ników do historii moje dziecko nic nie
rozumia³o. Kiedyœ pyta mnie: „Mama, to
tu jest Ukraina czy Polska, czy to Rosja?”
Dzieci tego nie rozumiej¹. To wszystko
jeszcze z czasów caratu, kiedy robili
wszystko, ¿eby nasza historia by³a zama-
zana. Za caratu pisali, ¿e tu jest  Rosja. Za
czasów radzieckich te¿. A teraz ju¿ po
tradycji nowi historycy przepisuj¹ po
staremu i nikt nie chce na to zwa¿aæ, ¿e to
nie jest prawda. To trzeba, ¿eby z Pana
ksi¹¿ki przepisaæ do podrêczników
(œmiech).
- My tak sobie rozmawiamy o tym, co
dla Pani jest wa¿ne, a Pan tylko siê przy-
s³uchuje. Co dla Pana jest wa¿ne?

- Na pierwszym miejscu jest Bóg, na
drugim – moja rodzina, a na trzecim –
historia Podola, w³aœnie Katedra. Ona jest
sercem Podola i ludzi, którzy tu miesz-
kaj¹. To serce wci¹¿ bije. Za czasów
komunistycznych by³o strasznie. Jak
ludzie przychodzili do koœcio³a, to by³o
straszne. Koœció³ by³ do cna zniszczony.
Biskup Piotr Mañkowski zmar³ w Polsce,
by³ wygnany z Kamieñca… Straszna
historia. By³ proboszczem na pocz¹tku
poprzedniego wieku, Rosjanie go zes³ali,
w 1918 zosta³ biskupem. Potem musia³
wyjechaæ, a za czasów okupacji  znisz-
czono  mu  grób. Gubernator zapyta³ go,
dlaczego to wszystko robi³, a on odpo-
wiedzia³, ¿e dla Boga. Straszna historia.
Teraz wiara jest ludziom obojêtna i to
te¿ jest straszne. Strona materialna jest
na pierwszym miejscu.
- Jak Pan odbiera i wspomina wczeœniejsze
plenery?
- Chyba nijak. Takie dzieciaki.
- Co Pan myœli o idei wspó³pracy ze
Wschodem?
- Pozytywnie. To mo¿e daæ przyjaŸñ
pomiêdzy narodami. A tego, niestety, nie
ma. To widaæ g³ównie w polityce...
pozycja Rosyjskiej Cerkwi  Prawos³awnej,
a  szkoda. Ich ksiê¿a bardziej zajmuj¹
siê polityk¹, ni¿ duszpasterstwem. Myœlê
tak przez ostatnie wybory. W cerkwi nie
by³o Boga, by³ tam portret Janukowycza.
- Jak Pan odbiera³ wiêc ca³¹ pomarañczow¹
rewolucjê?
- Pozytywnie. Starali siê, ¿eby ludzie ¿yli
jak ludzie, a nie jak byd³o. Zmieni³a
trochê, pozytywnie. Mam nadziejê, ¿e
bêdzie wiêcej.
- Kiedy rozmawia³am z m³odym ch³opa-
kiem z Podola, to mówi³ mi o takim s³owie
„przek”…
- Oj, tak, tak. To znaczy Polak. Chocia¿by
wczoraj taki jeden pan do mnie powie-
dzia³ po rosyjsku „Was, Polaków, wsiech
nada³ wybiæ z Ukrainy”. Tu mieszkaj¹
„homo sovietikus” – taka narodowoœæ. Nie
Polacy, nie Ukraiñcy, ale ludzie sowieccy
i od nich takie s³owa mo¿na us³yszeæ. No,
ale za dwa, trzy lata… Po wyborach mo¿e
tego  nie  bêdzie. Mo¿e bêdzie jakaœ
wspó³praca. Mo¿e ró¿ne wymiany

dzieci...To s³owo wynika z kultury, wy-
chowania i nieznajomoœci.
- Kiedy myœli Pan: „Ukraina”, co ma Pan
przed oczyma?
- Moj¹ ojczyznê. Ró¿ne kultury, tradycje,
ró¿ni ludzie, ale jeden naród – patriotów
swej ziemi. To jest Ukraina, ale nie
Ukraina sowiecka ani rosyjska, bo to s¹
moi nieprzyjaciele. Sowiecka by³a strasz-
na. W Kamieñcu nie by³o koœcio³a. Moja
mama zosta³a sama z ma³ym bratem, jej
ojca rozstrzelano, jej matka umar³a w
obozie. Ca³e ¿ycie siê ba³a.

Rozmowa znowu zaczê³a siê urywaæ.
Sporo osób interesowa³o siê stoiskiem
mojego rozmówcy. Nie chcia³am prze-
szkadzaæ, wiêc podziêkowa³am i ju¿
mia³am siê ¿egnaæ, gdy spyta³am o imiê
pani przewodniczki.

- Nazywam siê Tatiana £ukaszczuk
– Witkowska. – uœmiechnê³am  siê – Tak,
to polskie nazwisko od strony taty. Tutaj
du¿o ludzi ma takie korzenie. Na kate-
chezie, kiedy przygotowywa³am siê do
chrztu, ksi¹dz zapyta³, dlaczego przysz-
³am akurat do koœcio³a katolickiego.
Mo¿e dla niego to nie by³ taki powa¿ny
argument, ale mu odpowiedzia³am, ¿e to
wo³anie przodków (œmiech). Argumentem
prawdziwym jest to, ¿e cz³owiek szuka
Boga.
- A pan, jakiej narodowoœci tak naprawdê
jest?
- W moich ¿y³ach p³ynie krew polska,
ukraiñska i rosyjska. Jestem katolikiem
obrz¹dku rzymskokatolickiego. My na tej
ziemi – tylko pielgrzymi, a nasza ojczyzna
tam, w niebie.
- Ja s³ysza³am, ¿e to tak jest, ¿e krew
katolicka w koñcu w którymœ pokoleniu
musi zwyciê¿yæ.

Przywitaliœmy siê z przechodz¹cym
organist¹ i zamieniliœmy z nim kilka s³ów.
Pani Tatiana by³a ciekawa, co ja tu w³aœ-
ciwie robiê, kim jestem i jakie mam plany.
Po tej rozmowie mia³am trochê mieszane
uczucia, bo momentami odnosi³am wra-
¿enie, ¿e nie rozmawia³am z prawdziwymi
ludŸmi, tylko œwiêtymi.

Wieczorem rozpêta³a siê straszna
burza i by³y przerwy w dostawie pr¹du.
Jednak nam to nie przeszkadza³o. Zjed-
liœmy kolacjê po ciemku, a potem jeszcze
dobr¹ godzinê siedzieliœmy, ¿artuj¹c i
rozmawiaj¹c. Kiedy za oknem trochê siê
uspokoi³o, posz³am z panem Witkiem
z³apaæ taksówkê, ¿eby jak najszybciej
dojechaæ do organisty, który dziœ zaprosi³
nas do siebie. Taksówki w Kamieñcu s¹
zazwyczaj w strasznym stanie. Jeden z
uczestników pleneru, £ukasz, opowiada³
mi, ¿e w trakcie jazdy coœ zaczê³o dymiæ
z przodu, a kierowca jak gdyby nigdy nic
wysiad³ nala³ pod maskê trochê wody i
jecha³ dalej. W trakcie kursu zdarzy³o siê
to kilkakrotnie, a taryfiarz za ka¿dym
razem nie by³ ani zmartwiony stanem
samochodu, ani  nim  zirytowany. Taksówka,
w której my jechaliœmy, nie mia³a ¿adnej
awarii. Na pod³odze by³o linoleum, a przy
pasach wisia³y jakieœ kable. W strugach
deszczu bardzo szybko dojechaliœmy na
miejsce.

Mieszkanie, w którym siê znaleŸliœmy,
urz¹dzono ze smakiem. W du¿ym pokoju
ju¿ czeka³ na nas suto zastawiony stó³ z
œnie¿nobia³ym i wykrochmalonym obru-
sem. Wszystkie meble by³y z prawdziwego
drewna i musia³y s³u¿yæ rodzinie od wielu
lat. Na masywnych pó³kach sta³y równo
pouk³adane ksi¹¿ki. Wœród nich wypa-
trzy³am Bibliê, Sienkiewicza, ̄ eromskiego,
Mickiewicza, s³owniki i piêkne albumy.
Wizerunkom Chrystusa i Matki Boskiej
na szafkach towarzyszy³y pejza¿e z
widokami z Kamieñca. Na lakierowanym
pianinie sta³ wazon z kolorowymi
palemkami wielkanocnymi i ma³¹ bia³o-
czerwon¹ flag¹.

Do Domu Pielgrzyma równie¿ wró-
ciliœmy doœæ póŸno taksówk¹. Nie znam
siê na samochodach, ale to, co zobaczy-
³am, zrobi³o na mnie du¿e wra¿enie.
Podobnie, jak cena za przejazd, bo wra-
caliœmy w³aœciwie w nocy w luksusie, a
zap³aciliœmy mniej, ni¿ wczeœniej. ¯eby
w Polsce by³y takie taksówki!

Nastêpnego dnia czeka³o nas ju¿ tylko
poranne pakowanie. Ta noc by³a ostatnia
w Kamieñcu Podolskim.

Przed pomnikiem Lenina
Wyruszyliœmy w drogê. Naszym

pierwszym celem by³ zamek w Miêdzy-
borzu. Przewodniczka, któr¹ nam tam

przydzielono, by³a okropnie nudna i jak
karabin wystrzela³a z siebie wszystkie
wykute na pamiêæ zdania bez wiêkszych
emocji. Czêœæ muzealna by³a odnowiona,
ale dawna czeœæ pa³acowa okaza³a siê
kompletn¹ ruin¹. Wchodziliœmy do niej
po deskach. Natomiast porozrzucane deski
s³u¿y³y za posadzkê. Na szczêœcie, trwaj¹
tam prace remontowe. Po zamkowym
dziedziñcu wa³êsali siê miejscowi ch³opcy,

ale szybko zostali wygonieni przez
pracowników.

-Teraz jedziemy do ukraiñskiej
Czêstochowy – oœwiadczy³ pan Witek. Po
koœciele w Latyczowie oprowadza³ nas
dominikanin, który by³ zupe³nym przeci-
wieñstwem przewodniczki z Miêdzyborza.
¯artowa³ i zaprasza³ nas na nastêpne
wakacje. Tam równie¿ trwa³y prace bu-
dowlane. Widaæ by³o, ¿e tereny przykoœ-
cielne, dziêki dzia³aniom zakonników,
szybko siê rozwijaj¹. Podobno niedawno
rozbili tam swoje namioty jad¹cy na Krym
studenci z Wroc³awia.

W Niemirowie, miejscu produkcji
ukraiñskich alkoholi, mia³a odbyæ siê
przerwa na obiad, jednak problemy ze
znalezieniem lokalu by³y bardzo du¿e. W
jednym serwowano pierogi z kapust¹ lub
serem i barszcz, ale nie by³o toalety. Ktoœ
na ulicy poleci³ nam „Orchideê”, ale
wypêdzili nas, bo ju¿ jakaœ grupa zajê³a
wszystkie stoliki. W menu mieli tylko
pierogi i zupê owocow¹. Poza tym jak
twierdzili: restauracja w ogóle dziœ nie
dzia³a. Kolejna mi³a nieznajoma powie-
dzia³a, ¿e przy dworcu, ca³kiem niedaleko
– oko³o 5 minut st¹d – mo¿na dobrze zjeœæ.
Po drodze minêliœmy budkê z hot-dogami.
Szliœmy doœæ d³ugo, a¿ w koñcu czêœæ z
nas – zdesperowana i g³odna – wesz³a do
sklepu spo¿ywczego. Przed nim spotkaliœ-
my mi³¹ nieznajom¹, która zdziwiona
spyta³a, czy nie mamy samochodu, bo do
polecanego przez ni¹ miejsca na piechotê
jest trochê daleko. Postanowiliœmy wiêc
wróciæ po hot-dogi. Budkê, jak siê okaza³o
po chwili, zamkniêto. Zrezygnowani
wracaliœmy po barszcz i pierogi w barze
bez toalety, gdy nagle ktoœ zauwa¿y³
restauracjê. Weszliœmy. Delikatne œwiat³o
s¹czy³o siê z kinkietów i oblewa³o tapetê
w ciep³ym odcieniu be¿u. Panie, tam
pracuj¹ce by³y bardzo zdziwione, ¿e ktoœ
je odwiedzi³. Toalety te¿ nie by³o, ale za
dwie hrywny siê znalaz³a – ca³kowicie
normalna, czyœciutka  z  piêknymi kafelkami.
Tylko napis na drzwiach g³osi³: Toaleta
nie pracuje. Wszystko by³oby wspania³e,
gdyby nie historia z uciekaj¹cymi schabo-
wymi, która powsta³a w trakcie ponad
godzinnego oczekiwania na obiad dla 10
osób. Znaczna czêœæ z nas popiera³a teoriê,
wed³ug której kotlety albo ziemniaki
ucieka³y i mogli je podaæ dopiero po
z³apaniu. W trakcie poœcigu oczywiœcie
wystyg³y. Inni twierdzili, ¿e to specjalna
taktyka, której zasad sama do koñca nie
jestem pewna.

PóŸnym wieczorem dotarliœmy do
Humania. Na obrze¿ach miasta na ziemi
wala³y siê kamienie, które wygl¹da³y,
jakby ktoœ specjalnie tak je rozrzuci³, ¿eby
by³y pod rêk¹ w razie potrzeby. Pan Witek
oœwiadczy³ nam, ¿e pomnik Lenina wska-
zuje na nasz hotel, wiêc nie mo¿e byæ on
dobry. Niektórzy ju¿ w nim byli i opowia-
dali o zardzewia³ej beczce z wod¹, prze-
œcierad³ach prasowanych, a nie pranych
oraz inne ciekawe historie.

Na pocz¹tku nie wygl¹da³o to Ÿle.
Pomyœla³am nawet, ¿e tylko sobie ¿ar-
towali, bo hotel wydawa³ siê ca³kiem
normalny. Wziêcie prysznica z ciep³¹
woda kosztowa³o 5 hrywien, ale by³ on
czynny od 6 rano do 10 wieczorem.
Przyjechaliœmy o 17 minut za póŸno, by
z niego skorzystaæ. Dosta³am dwójkê z
Emilk¹. Pokoik by³ niedu¿y. Œciany po-

krywa³a ³adna tapeta. Nad ³ó¿kiem Emilii
wisia³ ko³choŸnik, który kiedyœ, s³u¿¹c
szerzeniu propagandy, dzielnie broni³ siê
przed wy³¹czeniem i zmian¹ programu.
Przeœcierad³a i poœciel by³y brudne, wiêc
postanowi³yœmy spaæ w ubraniu. Rozma-
wia³yœmy. W pewnym momencie po
pod³odze przebieg³ wielki karaluch. Spoj-
rza³yœmy po sobie porozumiewawczo.
Zardzewia³a beczka te¿ by³a. Na szczêœcie
ja traktujê takie warunki bardziej, jak
przygodê, ni¿ karê bo¿¹. Mimo wszystko
mi³o by³o opuœciæ hotel na ca³odzienn¹
wycieczkê.

Po Sofijówce za³o¿onej przez Szczês-
nego Potockiego dla pewnej princessy,
czyli dla jego ¿ony Zofii, oprowadza³ nas
mê¿czyzna, z urody przypominaj¹cy
rdzennego mieszkañca Ameryki Pó³noc-
nej. Mówi³ piêkn¹ polszczyzn¹, cytowa³
Trembeckiego i by³ wprost zakochany w

tym parku. Zapytany przez pana Witka,
dlaczego maj¹ w Humaniu pomnik Lenina,
bardzo siê zdziwi³ i odpowiedzia³ pytaniem:
A czyj pomnik mielibyœmy postawiæ?

W Zofiówce spêdziliœmy kilka godzin.
Potem wsiedliœmy do autokaru, ¿eby
pojechaæ do Targowicy. Droga w jedn¹
stronê zabra³a nam pó³torej godziny.
Zrobiliœmy sobie zbiorowe zdjêcie. Ca³y
pobyt w Targowicy trwa³ nieca³e 10
minut. Wszyscy byli wœciekli, g³odni i
znudzeni. Kiepskie nastroje z³agodzi³ pan
Witek uroczym: Dziêkujê wam w imieniu
historii.

Po po³udniu poszliœmy na cmentarz
¿ydowski w Humaniu, na którym pocho-
wany jest Nachman z Brac³awia. Niestety,
nawet ch³opcy nie mogli wejœæ, bo wpro-
wadzono zasadê, ¿e tylko ¯ydzi maj¹ tam
wstêp. W dzielnicy ¿ydowskiej pierwszy
raz w ¿yciu zobaczy³am prawdziwych
chasydów. S³ychaæ by³o dŸwiêki ich
muzyki i rozmowy w jidysz. W kiosku z
szyldem Only kosher food mo¿na by³o
kupiæ kukurydzê w puszce, colê light, fantê
i normalne s³odycze. Do hotelu wróciliœmy
okrê¿n¹ drog¹ przez ul. Radzieck¹.

Nastêpnego dnia rano znów przelecia³
po schodach karaluch. Zdaliœmy klucze i
zapakowaliœmy baga¿e do autokaru.
Kiosk z pras¹ by³ oznaczony trzema napi-
sami: po rosyjsku, ukraiñsku i angielsku.
W drodze do Lwowa zatrzyma³a nas
policja i po negocjacjach zap³aciliœmy 40
hrywien mandatu. Mieliœmy szczêœcie, bo
nie sprawdzili, kogo przewozimy. Na
Ukrainie nie wolno bez zgody specjalnej
instytucji przewoziæ dzieci i m³odzie¿y
ukraiñskiej. Poza tym pan Witek pobi³
rekord 417 punktów, graj¹c na komórce
w grê, dŸwiêki której jednych doprowa-
dza³y do sza³u, a innych rozbawia³y do ³ez.

Do Lwowa dojechaliœmy bardzo
póŸnym wieczorem. Lwowianki by³y
bardzo podekscytowane. Dziœ od³¹cza³y
siê od nas i na kilka dni wraca³y do swoich
domów. We Lwowie mieszkaliœmy u
polskich rodzin. Ja mieszka³am u pani
Jadwigi. Od razu po wejœciu do domu
usadzi³a nas przy stole i poczêstowa³a
pomidorow¹ z kluskami, kurczakiem i
kasz¹ gryczan¹. Gdy zjedliœmy, skierowa³a
nas do ³ó¿ek. By³a bardzo mi³a, ale budzi³a
we mnie lêk. Prawie ca³y czas w jej miesz-
kaniu s³ysza³am telewizor, ale ogl¹dano
tylko polskie programy.

Ludu kochany
O 12 nastêpnego dnia mieliœmy siê

wszyscy spotkaæ przed bram¹ g³ówn¹
Cmentarza £yczakowskiego. Pani Jadwiga,
zapytana jak tam najszybciej dojœæ, bez
s³owa  zaprowadzi³a  nas  do kuchni  i  kaza³a
wyjrzeæ przez okno. Po drugiej stronie
ulicy z niewielkiego wzgórza wyrasta³ las
krzy¿y  i  kamiennych nagrobków. Wyjaœni³a
nam, jak mamy iœæ, ale my i tak wybra-
liœmy drogê przez cmentarz. Cmentarz
£yczakowski jest jedn¹ z najstarszych
nekropolii w Europie. Na nim le¿¹ m.in.
Maria Konopnicka, Artur Gorottger,
W³adys³aw Be³za, Karol Szajnocha, Iwan
Franko, Julian Konstanty Ordon, Stefan

Banach i Gabriela Zapolska. Poza tym
nagrobki by³y wykonywane przez s³ynnych
rzeŸbiarzy i po dziœ dzieñ zachwycaj¹.
Najwiêksze wra¿enie zrobi³a na mnie
Le¿¹ca piêknoœæ d³uta Juliana Markow-
skiego na grobowcu Reginy Markowskiej,
która wystêpowa³a na deskach lwowskiego
teatru. Na cmentarzu Orl¹t Lwowskich w
ciszy ods³uchaliœmy krótkiego wyk³adu
historycznego i zapaliliœmy znicze.
PóŸniej oczywiœcie odby³a siê d³uga
wycieczka po Lwowie, ale warto by³o
trochê siê pomêczyæ, bo zobaczyliœmy
prawie wszystko, co warte jest zobaczenia
w tym mieœcie.

Popo³udnia i wieczory zale¿a³y od
prywatnych uzgodnieñ z naszymi gospo-
darzami, wiêc mogliœmy siê w miarê
samodzielnie poruszaæ po okolicy. Mo¿li-
woœci by³y trzy: na piechotê, taksówkami
lub tramwajami. Pierwszy by³ najbardziej
popularny ze wzglêdów oczywistych,
taksówek u¿yliœmy tak naprawdê dwa
razy w czasie dwóch wieczorów, a tram-
wajami jeŸdziliœmy prawie ca³y czas. We
Lwowie powsta³a jedna z pierwszych linii
tramwajowych w Europie. Szczerze po-
wiedziawszy, tramwaje, którymi podró¿o-
waliœmy te¿ pamiêta³y przynajmniej kilka
pokoleñ. Trzês³o w nich niemi³osiernie i
na zakrêtach myœla³am, ¿e za chwilê
wyskoczymy z torów. By³o to jednak
bardziej zabawne, ni¿ niebezpieczne.
Wchodz¹c do lwowskiego tramwaju,
nale¿y zap³aciæ 50 kopiejek pani, która
sprzedaje bilety. Pewnego razu, gdy zje¿-
d¿aliœmy z górki, coœ skrzypnê³o, tramwaj
gwa³townie zahamowa³, a z kabiny wy-
skoczy³a, za³amuj¹c rêce, bileterka. Zauwa-
¿ywszy zaniepokojone miny ludzi, ze
stoickim spokojem rzek³a: Ludu kochany,
wysiadajcie! No co ja wam zrobiê jak
stan¹³!? Chc¹c, nie chc¹c wszyscy musieli
wysiadaæ, bo coœ siê popsu³o.

Pewnego popo³udnia ja i Emilia umó-
wi³yœmy siê z kilkoma osobami z Polski
na wspólny wypad. Mieliœmy siê spotkaæ
przed bram¹ g³ówn¹ cmentarza. Sklepik,
stoj¹cy po drugiej stronie ulicy, by³ ju¿
zamkniêty. Usiad³yœmy na ³aweczce. By³o
jeszcze sporo przed czasem i w duchu
liczy³am na to, ¿e reszta do³¹czy do nas
trochê wczeœniej, ni¿ by³o to ustalone. Po
jakichœ dziesiêciu minutach dosiad³ siê do
nas m³ody mê¿czyzna, ubrany w jeansy i
zwyk³¹ koszulê. W rêce trzyma³ piwo.
Wczeœniej te¿ coœ pi³. Przywita³ siê i
usi³owa³ z nami porozmawiaæ. Trochê siê
przestraszy³am, bo nikogo nie by³o w
okolicy. Nie mog³yœmy go zrozumieæ i
on nas chyba te¿ nie za bardzo. Nie by³
agresywny, ale nie chcia³ siê te¿ od nas
odczepiæ. Taras, bo tak mia³ na imiê,
mówi³ nam coœ o swojej ¿onie i o tym, ¿e
jak by³ ma³y, chorowa³ na ospê i opieko-
wa³a siê nim siostra. Stara³yœmy siê go
przekonaæ, ¿e jest ju¿ po porze obiadowej
i pewnie jego ¿ona martwi siê o niego.
Zacz¹³ nas wypytywaæ o Kraków, bo by³
tam jako ch³opiec i ma³o ju¿ pamiêta, a
chcia³by kiedyœ jeszcze zwiedziæ to
miasto. Na domiar z³ego nasi towarzysze
siê spóŸniali, ale nawet ich przybycie nie
zrazi³o Tarasa. Odprowadzi³ nas na
przystanek tramwajowy. Tramwaj szybko
podjecha³, a on bardzo grzecznie i mi³o
nas po¿egna³ oraz zapewnia³, ¿e polskie
dziewoczki s¹ najmilsze na œwiecie.

W dniu powrotu do Polski ¿ar la³ siê
z nieba. W autokarze ledwo mo¿na by³o
wytrzymaæ. Przed granic¹ grupa ukraiñska
musia³a wysi¹œæ i przekroczyæ j¹ na piechotê,
bo nie mieliœmy zgody na ich przewóz.
Stronê  ukraiñsk¹  przekroczyliœmy  bez  proble-
mu, jednak w Polsce zatrzymano nas na
d³u¿ej i nawet przeszukano jedn¹ z walizek.
PóŸniej zjedliœmy obiad w restauracji, styli-
zowanej na staropolsk¹ karczmê. Podano
wielki pó³misek ró¿nego rodzaju miês.

Nikt z Polaków nie chcia³ wracaæ do
domu. Dla jednych by³ to powrót do szarej
codziennoœci, a dla innych – koniec przygo-
dy. Jad¹c na Ukrainê, tak naprawdê nic o
niej nie wiedzia³am. Istnia³a dla mnie jej
historia, ale nie by³o ludzi. Nie zna³am
te¿ prawdziwych realiów. Zobaczy³am
zniszczone domy, ale te¿ ma³e rezydencje
i wystrojone a¿ do przesady m³ode kobiety
ze Stanis³awowa. S³ysza³am o nienawiœci,
ale jej nie odczu³am. Mo¿e by³am tam za
krótko, ¿eby zobaczyæ i poczuæ wszystkie
jej aspekty, ale na pewno przesta³a byæ
dla mnie czarno-bia³ym filmem bez
g³êbszego wyrazu. Obraz Ukraina jest pe³en
barw i pe³en kontrastów.
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Trochê o tym wiemy, ¿e byli ongiœ
genialni (dziœ zaczynaj¹ jak gdyby
wracaæ pod tym wzglêdem do swych
innowacyjnych korzeni). Ma³o, kto
jednak wie, ¿e przed wiekami byli tak¿e
potêg¹ morsk¹! A tak – Europejczycy
mogli na ich ówczesne osi¹gniêcia w
tej dziedzinie jedynie patrzeæ z zazdroœ-
ci¹. To nie przesada, co zaraz pokusimy
siê udowodniæ. Jest ku temu okazja, bo
akurat w Singapurze otwarto wystawê,

obrazuj¹c¹, jak dalece w Chinach ju¿
na pocz¹tku XV w. by³o rozwiniête
okrêtownictwo, jakie tam budowano
statki, i wreszcie, jak daleko zapuszcza³y
siê one na morza œwiata.

Otwarcie na świat
Rzecz ca³a wziê³a  swój pocz¹tek,

gdy od 1368 r. w³adzê w Pañstwie Œrodka
przejêli cesarze z dynastii Ming, którzy,
inaczej ni¿ ich poprzednicy (izoluj¹cy
przez wieki Chiny od œwiata i niewiele
o nim wiedz¹c, przyjmowali, i¿ to one
s¹ jego pêpkiem, dlatego te¿ tak zwali
swe pañstwo – Pañstwem Œrodka),
zrozumieli, ¿e Chiny s¹  mocarstwem,
które powinno wyjœæ z op³otków i zapre-
zentowaæ siê zagranic¹ z najlepszej
strony. Dlatego polecili zbudowaæ
wielk¹ flotê, maj¹c¹ ponieœæ w œwiat
wieœci o tym, jaki potencja³ reprezentuj¹
Chiny, a zarazem u³atwiæ nawi¹zanie
stosunków dyplomatycznych i handlo-
wych, i wreszcie poszerzyæ wiedzê geo-
graficzn¹ Chiñczyków, dot¹d zamkniêt¹
w doœæ w¹skich granicach. Szczególnie
popiera³ te plany cesarz Jung Lo, który
panowa³ w latach 1402-1424 (by³ to
w³adca bardzo ambitny, to on, m. in.,
kaza³ odbudowaæ Wielki Mur i przeniós³
stolicê kraju do Pekinu). Zbudowano
zatem w Nankinie wielk¹ stoczniê,
zaczêto te¿ szkoliæ marynarzy, ba – cesarz
uruchomi³ nawet szko³ê t³umaczy,
którzy mieli w przysz³oœci u³atwiaæ jego
wys³annikom  kontakty z  cudzoziemcami.

Cesarz upatrzy³ te¿ sobie dowódcê
swej floty – jego wybór pad³ na przeby-
waj¹cego na jego dworze ju¿ od czasów,
gdy by³ jeszcze ksiêciem, muzu³manina
zw¹cego siê Ma He. Urodzi³ siê ów
przysz³y ¿eglarz w 1371 r. w mieœcie
Kunjang w prowincji Jünnan. Gdy
najecha³a j¹ armia cesarzy z dynastii
Ming, jedenastoletniego wówczas
ch³opca zabrano, wykastrowano i skie-
rowano na dworsk¹ s³u¿bê, a potem
zaczêto wdra¿aæ do s³u¿by wojskowej.
Niebawem okaza³o siê, ¿e ch³opak jest
bardzo zdolny, a gdy ju¿ dorós³, okaza³
siê bardzo dzielnym wojakiem, wspa-
niale spisuj¹cym siê w wojnie domowej,
z której wyszed³ zwyciêsko jego pan,
Jung Lo. W uznaniu zas³ug, ksi¹¿ê
mianowa³ go „imperialnym  eunuchem”,
nada³ mu nowe nazwisko, Czeng Ho
(poprzednie, Ma, znaczy³o „koñ”, a na
dworze by³o przyjête, ¿e z takim nazwis-
kiem nikt na nim nie mo¿e istnieæ),
potem – jak siê rzek³o – dowódc¹ floty.

Stocznia w Nankinie zdo³a³a ju¿
wybudowaæ odpowiedni¹ liczbê statków,
wiêc w 1405 r. Czeng Ho móg³ wyru-
szyæ w pierwsz¹ (z ogó³em siedmiu)

Historia w znaczki wpisana

Admirał zachodnich mórz

ekspedycjê. By³ dowódc¹ zaiste gigan-
tycznej floty, armady, jakiej œwiat jeszcze
nie widzia³, gdy¿ w jej sk³ad wchodzi³y

a¿  63 wielkie d¿onki i 255 mniejszych,
które wziê³y na pok³ad, bagatela, 27.800
marynarzy i pasa¿erów. Wœród tych
ostatnich byli kronikarze, lekarze,
kucharze, mnisi, a tak¿e – 2.000
konkubin. Poniewa¿ przewidywano, ¿e
wyprawa potrwa oko³o dwóch lat, za-
brano wystarczaj¹cy na ten czas zapas
¿ywnoœci, nie wiedziano bowiem, czy
kuchnia u „barbarzyñców” – jak zwano
obcych – bêdzie odpowiadaæ chiñskim
podniebieniom. Chc¹c mieæ mo¿liwie
urozmaicone jad³o, pomyœlano tak¿e o
œwie¿ych jarzynach – w tym celu umiesz-
czono na statkach skrzynie z ziemi¹, w
których posadzono rozmaite warzywa (w
tym sojê), a nawet krzewy i drzewka
owocowe. Admira³ wiedzia³, jak wa¿ny
jest odpowiedni jad³ospis, by ludzie nie
chorowali. Zabrano tak¿e ¿ywe zwie-
rzêta, wiêc kucharze zawsze mieli pod
rêk¹ œwie¿e miêso. Nie by³o równie¿
problemów z dostateczn¹ iloœci¹ wody,
gdy¿ statki by³y zaopatrzone w urz¹dze-
nia do jej destylacji! Oczywiœcie, d¿onki
by³y tak¿e uzbrojone – by³y na nich na
wszelki wypadek zainstalowane armaty,
rakiety, miotacze ognia, katapulty do
wystrzeliwania granatów, tudzie¿ miny!

Chińska armada
Aby jeszcze bardziej uzmys³owiæ

ogrom floty Czeng Ho, nale¿y podaæ
rozmiary jego „wielkich d¿onek” – ka¿da
z nich mia³a oko³o 475 stóp (142 m)
d³ugoœci oraz 193 (58 m) szerokoœci i
doœæ miejsca na pok³adzie nawet dla
1.000 osób, ¿agle zaœ wci¹gano na
siedem do dziesiêciu masztów! Dla
porównania podajmy, ¿e flagowy statek
Krzysztofa Kolumba, „Santa Maria”
mia³ tylko 75 stóp (22 m) d³ugoœci i 25
(7,5m) szerokoœci, czyli by³ szeœæ razy
mniejszy! Co za kolosalna ró¿nica!
Jeszcze trzeba dodaæ, ¿e chiñskie statki

mia³y szczelne komory grodziowe, które
w Europie zaczêto stosowaæ dopiero
wiele set lat póŸniej, a burty niektórych
d¿onek by³y obite blach¹, co chroni³o je
przed wrogimi pociskami.

W czasie pierwszej podró¿y (1405-
1407), flota admira³a dotar³a na Sumatrê,
a potem – na Cejlon. Po drodze za³o¿y³a
sta³¹ bazê na jednej z indonezyjskich
wysp, z licznymi magazynami, z której
potem korzysta³a w czasie kolejnych

wypraw. Kolejne Czeng Ho zorganizowa³
w latach 1407-1409, 1409-1411, 1413-
1415, wci¹¿ wyznaczaj¹c sobie dalsze
cele, zreszt¹ zgodnie z zaleceniami cesa-
rza, który poleci³ mu, by ¿eglowa³ jak
najdalej, do „krajów za horyzontem”,
„na koniec œwiata”. Porusza³ siê po
akwe-nach morskich bezb³êdnie, mia³
bowiem mapy i pos³ugiwa³ siê
kompasem, tak¿e – a jak¿e! – wynalazku
chiñskiego. W czasie czwartej i pi¹tej
(1417-1419) podró¿y jego flota zakotwi-
czy³a m. in. w Adenie i  u  brzegów wschod-
niej Afryki (dzisiejszej Somalii), sk¹d
przywióz³ do ojczyzny nieco egzotycz-
nych zwierz¹t, dot¹d w niej nieznanych:
¿yrafê, lwy, lamparty, strusie, antylopy,
zebry. Najwiêksz¹ sensacjê wzbudzi³a
¿yrafa – sam cesarz wyszed³ przed
bramê swego pa³acu, by powitaæ
dziwaczne zwierzê, a dworzanie bili mu
pok³ony. Poza  tym,  ³adownie wracaj¹cych
do kraju statków by³y wype³nione
zio³ami, przyprawami, barwnikami,
per³ami, kamieniami szlachetnymi,
koœci¹ s³oniow¹, bursztynem. Tak¿e
Chiñczycy byli szczodrzy – Czeng Ho
mia³ zawsze dla w³adców obcych krajów
cenne dary. Szczególnie przez nich
po¿¹danymi towarami by³y chiñska
porcelana, jedwab oraz mocne p³ótno
bawe³niane, zwane nankinem (produ-
kowano je w Nankinie), ¿elazne narzê-
dzia, kuchenne naczynia z miedzi,

perfumy. Zgodnie z ¿yczeniem cesarza,
admira³ sk³ada³ tak¿e ofiary obcym
bogom, np. na Cejlonie (dzisiaj jest to
Sri Lanka) pozostawi³ w œwi¹tyni Buddy
m. in. 1.000 sztuk z³ota, 5.000 sztuk
srebra, 50 rolek jedwabiu.

Ostatnie dwie podró¿e Czeng Ho
przedsiêwzi¹³ w latach 1421-1422
i 1432-1433. Ogó³em w czasie tych
siedmiu wypraw jego statki przemierzy³y

tysi¹c li, to jest oko³o 35.000 mil, czyli
ponad 56.000 km. Odwiedzi³ 30 krajów.
Zmar³ dwa lata po ostatniej wyprawie.
Uhonorowano go jak trzeba – napisano
wiele ksi¹¿ek o jego ekspedycjach,
nadano jego imiê wielu œwi¹tyniom, nie
tylko w Chinach, lecz tak¿e na Pó³wyspie
Malajskim, na Jawie i na Sumatrze.

Zaiste, nie sposób przeceniæ jego
dokonañ – dziêki niemu Chiñczycy
poszerzyli znakomicie sw¹ wiedzê o
œwiecie, „zajrzeli” daleko za horyzont,
udowodnili cudzoziemcom, ¿e s¹
potêg¹, otwarli nowe rynki zbytu dla
swych towarów.

Wydawa³oby siê, ¿e powinni byli te
osi¹gniêcia utrwalaæ, dalej rozwijaæ
¿eglugê, tak wielkie przynosz¹c¹ im
korzyœci. Nic podobnego! Protektor
Czeng Ho, cesarz Jung Lo, zmar³ w
1424 r., kolejny jeszcze przez pewien
czas kontynuowa³ jego politykê, ale
póŸniejsi ju¿ ca³kowicie siê od niej
od¿egnali, postanowili znowu kraj
odizolowaæ od œwiata, zamkn¹æ przed
nim. Kazali zniszczyæ mapy i zapiski
admira³a z jego podró¿y, spaliæ wielkie
d¿onki i zabronili budowaæ nowe,
maj¹ce wiêcej, ni¿ trzy maszty (tym,
którzy siê do tego nie dostosowali,
grozi³a kara œmierci). Nawet wyjœcie w
morze poza ustalony akwen by³o ryzy-
kowne, bo równie¿ za ³amanie tego
zakazu przewidywano srogie kary.
Zaprzepaœcili wiêc szanse Chin na
utrzymanie ich przewagi na morzach. A
to przecie¿ oni mogli odkrywaæ Europê,
a nie Europejczycy – Chiny!

Mo¿e w³aœnie dlatego wspó³czesne
Chiny postanowi³y przywróciæ Czeng Ho
narodowej pamiêci, w  koñcu  by³ wspa-
nia³ym ¿eglarzem, dowódc¹ gigan-
tycznej floty, a Pañstwo Œrodka, dziœ –
jak wyrazi³ siê jeden z naszych ekono-
mistów – id¹ce do przodu jak burza,
szuka wsparcia w swej chwalebnej prze-
sz³oœci. Miêdzy innymi, wiêc nazwano
imieniem admira³a park i utworzono
opodal Kunjangu, poœwiêcone mu

muzeum, w okolicach Nankinu od-
restaurowano  grób, w  którym rzekomo
spoczywa.

Kolumb się spóźnił…
Wiêcej nawet – postaæ admira³a

wzbudzi³a tak¿e ogromne zaintereso-
wanie historyków. Odkrywaj¹ oni wci¹¿

nowe materia³y,
znacznie posze-
rzaj¹ce wiedzê o
Czeng Ho i  w
ogóle  o  chiñskiej
ekspansji na mo-
rzach w wieku
XV i wczeœniej.
Sensacjê wywo-
³a³y zw³aszcza
wyniki badañ by-

³ego angielskiego oficera marynarki
Gavina Menziesa, który znalaz³ dowody
na to, ¿e chiñski ¿eglarz grubo, bo ponad
80 lat przed Kolumbem, op³yn¹³ œwiat,
¿e zawin¹³ do brzegów Australii
Pó³nocnej i Ameryki, gdzie nawet
za³o¿y³ osiedla, co zdawa³yby siê
potwierdzaæ niedawne odkrycia arche-
ologów w Nowej Szkocji. By³ tak¿e we
Francji i w Holandii. A Kolumb i inni
wielcy ¿eglarze europejscy, wyruszaj¹c
na swe wyprawy, dysponowali starymi
mapami, pochodz¹cymi z Chin, na które
ju¿ by³y naniesione kraje, które dopiero
zamierzali odkryæ!

Wszystko to jest szalenie ciekawe i
z pewnoœci¹ wywo³a jeszcze wiele
dyskusji, prostuj¹cych nasz¹ dotychcza-
sow¹ wiedzê o tym, jak cz³owiek
poznawa³ sw¹ planetê.

Oczywiœcie, 600. rocznicê pierwszej
wyprawy Czenga (pokazujemy jego
postaæ w ca³ej okaza³oœci) uroczyœcie
celebrowano, i to nie tylko w Chinach,
lecz tak¿e w innych krajach, do których
dotar³a jego flota. Ukaza³o siê tak¿e wiele
dedykowanych wielkiemu ¿eglarzowi
znaczków: poczta chiñska wyda³a trzy i
jeden blok, prezentujemy tak¿e blok
Hongkongu, znaczek Makao z ¿yraf¹,
która wzbudzi³a w Pañstwie Œrodka tak
wielk¹ sensacjê, seriê znaczków
Singapuru oraz bloki Indonezji i Malezji.
Wszystkie przypominaj¹ morskie
Odyseje „Admira³a Zachodnich Mórz”.

I znowu znaczki poszerzaj¹ nasz¹
wiedzê historyczn¹, co z satysfakcj¹
kwitujemy.

Kto wynalaz³ papier? Chiñczycy. A proch strzelniczy? Tak¿e Chiñczycy. A ruchome czcionki? No jak¿e – Gutenberg! Nic
podobnego, to tak¿e wynalazek Chiñczyków, na dodatek wprowadzony u nich do u¿ytku ju¿ w XI w. Pytajmy dalej: komu
zawdziêczamy zapa³ki, ognie sztuczne, rakiety, atrament, wachlarze, p³aszcze przeciwdeszczowe, parasole, pieni¹dze papierowe,
liczyd³o, zegary, taczki, latawce, makaron, lody, kto zrewolucjonizowa³ rolnictwo przez zastosowanie uprzê¿y, dziêki czemu
zamiast si³y ludzkiej mo¿na by³o pos³ugiwaæ siê zwierzêc¹, kto pierwszy zacz¹³ odlewaæ ¿elazo, produkowaæ stal? No có¿ –
wszystko to jest dzie³em Chiñczyków. Gdyby spisaæ wszystkie ich dawne wynalazki, jak¿e dobrze s³u¿¹ce dziœ ludzkoœci,
powsta³aby gruba encyklopedia.



22 O tym i owym15 stycznia 2008 * Kurier Galicyjski

Reklama komercyjna Ogłoszenia niekomercyjne,
po uzgodnieniu z redakcją, mogą
być drukowane nieodpłatnie

ВНУТРІШНІ СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

ВНУТРІШНІ СТОРІНКИ
STRONY WEWNĘTRZNE

OСTAHHЯ  СТОРІНКA
STRONA OSTATNIA

ПЕРША СТОРІНКА
PIERWSZA STRONA

1 см2................ 8,5 грн.

повноколірний
pełny kolor

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

повноколірний
pełny kolor

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

чорно�білі
czarno�białe

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

повноколірний
pełny kolor

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

Z powodu śmierci

Ś.P. ROMANA KOWALSKIEGO,

wieloletniego kościelnego Archikatedry Lwowskiej,
Małżonce, dzieciom, rodzinie

serdeczne kondolencje składają Chór Archikatedry Lwowskiej
im. Jana Pawła II,

przyjaciele, znajomi, wierni Archikatedry Lwowskiej
oraz redakcja pisma „Kurier Galicyjski”

Panu Konsulowi RP we Lwowie
Waldemarowi Kowalskiemu

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

składają
Konsulat Generalny RP we Lwowie,

Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi,
Polacy z lwowskiego okręgu konsularnego,
a także redakcja pisma „Kurier Galicyjski”

www.kresy.najlepsze.net
www.stanislawow.net
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy.webpark.pl
www.kresy-krakow.com.pl
www.kresy-wschodnie.webpak.pl

KONSTANTY CZAWAGA

Na cmentarzu w Rudnem ko³o
Lwowa odby³ siê pogrzeb œp. Romana
Kowalskiego, wieloletniego koœciel-
nego Lwowskiej Bazyliki Metropoli-
talnej  p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny. Zmar³ w wieku 77 lat
w  drugi dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia - œw. Szczepana, mêczennika.
Pozosta³ w pamiêci wielu Polaków,
parafian i goœci Katedry jako bardzo
skromny i pobo¿ny cz³owiek. Pocho-
dzi³ ze Wschodu, zza Zbrucza, jednak
prawie ca³e jego ¿ycie zosta³o powi¹-
zane ze Lwowem. Roman Kowalski,
syn Narcyza i Pauliny z d. ¯urawska
urodzi³ siê 20 lipca 1930 roku w
Dowbyszu ko³o ¯ytomierza.

„Rodzice starali siê wychowywaæ
swoje dzieci w duchu katolickim,
chocia¿ za czasów sowieckich na tych
terenach to by³o barzo ciê¿ko i nie-
bezpiecznie – wspomina pani Antonina,
siostra zma³ego. – Jak gdzieœ w
pobli¿u by³a Msza czy odpust, to cho-
dzi³yœmy piechot¹. We Lwowie ju¿
mo¿na by³o siê uczyæ w polskiej
szkole i chodziæ do koœcio³a.”

Tydzieñ przed Wigili¹ Bo¿ego
Narodzenia 1974 roku w Katedrze
Lwowskiej Roman Kowalski zawar³
sakrament ma³¿eñstwa z Anizj¹
Kmetiuk. Na proœbê o. Rafa³a Kier-
nickiego, proboszcza w Katedrze

Pamięci wieloletniego
kościelnego Katedry Lwowskiej

zosta³ w dniu 1 kwietnia 1976 roku
zatrudniony w charakterze elektryka
Katedry, któr¹ to funkcjê pe³ni³ do
1983 roku. W tym te¿ roku zosta³
zatrudniony w charakterze koœciel-
nego. W latach 1988-1990 by³
cz³onkiem komitetu katedralnego.
Wczeœniej wiele udziela³ siê przy
parafii œw. Antoniego we Lwowie,
gdzie s³u¿y³ niezbêdn¹ pomoc¹ przy
chorym ks. Ignacym Chwirucie.
Nastêpnie przeszed³ na emeryturê,
jednak przez nastêpne piêæ lat
przychodzi³ do bazyliki, aby pomagaæ
w przygotowaniu do Mszy œw. W
pamiêci wiernych pozosta³ jako

cz³owiek modlitwy na ró¿añcu. By³
bardzo czêsto widziany z ró¿añcem
w rêku na modlitwie w kaplicy Naj-
œwiêtszego Sakramentu. Niektórzy,
widz¹c jego charakterystyczne posi-
wienie wokó³ g³owy, mówili, ¿e
Roman Kowalski ju¿ za ¿ycia otrzy-
ma³ od Boga „przywilej noszenia
aureoli”. O tym mówi³ w kazaniu
podczas ceremonii pogrzebowej ks.
Marian Skowyra, rektor Koœcio³a
Matki Bo¿ej Gromnicznej we Lwo-
wie. Msza œw. zosta³a odprawiona pod
przewodnictwem o. Aleksandra Litwi-
niuka OFM Conv, proboszcza parafii
œw. Antoniego we Lwowie.

PRZYSŁOWIA NA STYCZEŃ
Bój siê w styczniu wiosny, bo marzec
zazdrosny.
Kiedy styczeñ najostrzejszy, tedy roczek
najp³odniejszy.
Styczeñ, styczeñ wszystko studzi:
ziemiê, wodê, byd³o, ludzi.
Kiedy w styczniu lato, w lecie zimno za to.
Na Nowy Rok (1 stycznia) przyby³o
dnia na barani skok.
Nowy Rok pogodny, zbiór bêdzie
³agodny.
Gdy na Nowy Rok pluta, ze ¿niwem
bêdzie pokuta.
Od œwiêtej Genowefy (3 stycznia)
listopad swój pocz¹tek bierze.
Gdy w Trzech Króli (6 stycznia)
mrozem trzyma, bêdzie jeszcze d³ugo
zima.
Królowie pod szopê, dnia na kurz¹
stopê.
Na Trzech Króli s³oñce œwieci, wiosna
do nas pêdem leci.
Œwiêta Weronika (13 stycznia) s³onko
pomyka.
Od Henryka (19 stycznia) noc umyka,
a Najœwiêtsza Rodzina ju¿ sporo dnia
przyda.

Fabian i Sebastian (20 stycznia) gdy
mróz dadz¹, srog¹ zimê przyprowadz¹.
Fabian i Sebastian pierwsi drzewa
budz¹, ale radzi czêsto ³udz¹.
Œwiêty Fabian i Sebastian – pierwsze
œwi¹tki wiosny.
Jak œwiêta Agnieszka (21 stycznia)
wypuœci œnieg z mieszka, to go
nie powstrzyma ani do Franciszka.
Œwiêta Agnieszka wypuszcza
skowronka z mieszka.
Skromna jak œwiêta Agnieszka, a diabe³
w niej mieszka.
Gdy na Wicka i Paw³a (22 stycznia)
s³onko podœwituje, dobre latko obiecuje.
W œwiêty Wincenty i Paw³a dzieñ
jasny, zbo¿a i wina czyni nam znak
krasny.
Kiedy Pawe³ siê nawróci (25 stycznia),
zima na wspak siê obróci.
Na Nawrócenie Paw³a pogoda, bêdzie
na zbo¿e uroda, na Nawrócenie Paw³a
œnieg i deszcz, to drogoœci pewny
wieszcz.

Ÿród³o: www.wspolnota-polska.org.pl

KUCHNIA
KRESOWA
BEFSZTYK
PO LWOWSKU
40 dag wo³owiny gotowanej z roso³u,
2 jajka ugotowane na twardo, 4 ³y¿ki
œmietany, 10 dag cebuli, 10 dag
ogórków kwaszonych, 5 dag grzyb-
ków marynowanych, 4 sardynki, sól,
pieprz i mielona papryka do smaku.
Miêso zemleæ razem z jajkami, wy-
mieszaæ z musztard¹ i œmietan¹,
doprawiæ, uformowaæ befsztyki,
u³o¿yæ na talerzykach. Cebulê obraæ,
op³ukaæ, pokrajaæ w kostkê razem z
obranymi ze skórki ogórkami i
grzybkami, u³o¿yæ obok miêsa. Na
befsztykach po³o¿yæ sardynki.
Podawaæ zaraz po przygotowaniu z
pieczywem pszennym z mas³em

Ciekawe
strony internetowe
o Kresach

www.kresy.co.uk/stanislawow.pl
www.kresy.cc.pl/lwow
www.kresy2000.pl
www.fotojonny.republika.pl
www.lwow.com.pl

Victor Alvarez z Argentyny poszukuje œladów swojej rodziny.
Jego dziadek, Piotr Ostrowski, syn Micha³a i Marii z domu
Kridczawskiej, urodzony w 1904 roku w Trembowli województwo
Tarnopol, wyemigrowa³ do Argentyny w 1924 roku. Szczegó³owe
informacje na stronie internetowej http://www.genealogiapolska.pl
Kontakt: Piotr Korycki 0048 22 774 08 52
 e-mail: piotr@korycki.eu

Bardzo dziêkujê za pomoc
Z powa¿aniem Piotr Korycki, Polska

Poszukuję
śladów swojej rodziny
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Lwowska Fala, Radio Lwów
Radio Polonia
oraz Radio Maryja
Co tydzień, w każdą niedzielę o godzinie 10:10 (czasu
polskiego) na antenie Polskiego Radia w Katowicach gości
Lwowska Fala, prowadzona przez panią Danutę Skalską.
Poniżej lista nadajników i częstotliwości Polskiego Radia
w Katowicach:
Bielsko�Biała – 103 FM
Częstochowa – 98.4 FM
Katowice – 102.2 FM
Rybnik – 97 FM
Poza tym, możliwy jest odbiór audycji poprzez Internet, bezpo�
średnio ze strony internetowej PR w Katowicach.
Adres strony: http://www.prk.pl
Audycje archiwalne
Na naszej stronie www.kresowianie.arx.pl zamieszczamy audycje
archiwalne, zapisane w stereofonicznych plikach dźwiękowych w
formacie Ogg Vorbis.
Do odsłuchu audycji w Systemach MS Windows będzie potrzebny
dodatkowy program, który potrafi obsłużyć format ogg. Takim
programem jest np. Winamp, darmowy program do odsłuchu plików
muzycznych. Audycje zostały zsamplowane w systemie Linux
Fedora 5 przy użyciu oprogramowania typu Open Source opartego
na licencjach GNU/GPL.
Każda audycja jest skatalogowana i opisana. Posługując się oknem
“Szukaj” (u góry po lewej stronie) można odnaleźć frazy,
występujące w opisach audycji.

Polskie Radio Lwów
Zachęcamy też wszystkich do słuchania Polskiego Radia Lwów (ze
Lwowa) w każdą sobotę od godz. 8.00 do godz. 12.00 (czasu
polskiego) oraz w niedzielę 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 „Nezałeżnist”) i jest dobrze
słyszalny w promieniu 100 km od Lwowa.

AFORYZMY

Radio Polonia
(godz. 18.30 � czasu miejscowego)
� Lwów – Radio Niezaleźnist UKF 106,7 MH
� Winnica – Radio TAK 103,7 FM
� Chmielnicki � Radio Podilla Center 104,6 FM
� Równe � Radio Kraj 68,2 FM
� Żytomierz – Radio Żytomyrska Chwyla 71,1 FM i 103,4 FM

Radio Maryja: Lublin UKF 97,0;  Przemyśl UKF 105,1;
� Rzeszów UKF 104, 5

Od 28 października 2007
do 30 marca 2008
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 satelitę HOT BIRD,
pozycja orbitalna 13ș E,
częstotliwość odbiorcza 10,892
Ghz, polaryzacja pozioma (H)
FEC ľ, SR 27500, Audio PID
119. Audycje Polskiego Radia
dla Zagranicy emitowane są
przez platformę cyfrową Cyfra+

Słuchaj nas:
Francja� Paryż � Radio France
International

Litwa� Wilno
� Radio Znad Wilii FM 103,8�
Radio Baltic Waves AM 1557
kHz 18.00 – 19.00
czasu lokalnego (16.00 –
17.00 UTC)

Łotwa � Daugavpilis � Radio
Alice Plus 101,6 FM 22.00 –
23.00 czasu miejscowego
(19.00�20.00 UTC)

Ukraina� Lwów – Radio
Niezaleźnist UKF 106,7 MHz�
Winnica � Radio TAK 103,7
FM� Chmielnicki � Radio
Podilla Center 104,6 FM�
Równe � Radio Kraj 68,2 FM�
Żytomierz – Radio
Żytomyrska Chwyla 71,1 FM
i 103,4 FM� Dibrowica � Radio
Melodia 105,3 FM

USA� Nowy Jork � Radio Rytm
93.1 FM SCA� Nowy Jork �
Polskie radio Nowy Jork 910
AM� Chicago � Polskieradio
Chicago 1030 AMWMUR

Satelita:
Ameryka Północna
Satelita Intelsat Amaricas 5
(Telstar 5), 97șdł. zachodniej,
Transponder 27, 12.177 GHz;

POLSKIE RADIO
PRZEZ SATELITĘ

Sprostowanie
Przepraszamy za nieœcis³oœci, które
wyst¹pi³y w nr 9-10 (51-52) „Kuriera
Galicyjskiego”, w artykule „Wysepka
polskoœci”. Mianowicie: tekst napisa³a,
w imieniu rodziców przedszkolaków
Ilona Szarybura; w materiale chodzi o
przedszkole nr 131, przy ul. Antonowicza
109 a we Lwowie. Przepraszamy.

* Nie wszystkie cz³ony definicji
mê¿czyzny s¹ do koñca okreœlone.
* Mê¿czyzna z ka¿dego sto³ka chce
tron uczyniæ.
* Wiêkszoœæ mê¿czyzn ma naturê
wêdrownych ptaków.
* Samotny mê¿czyzna to skutek
i przyczyna jednoczeœnie.
* Prêdzej spotkasz misia, który nie
lubi miodu, ni¿ mê¿czyznê, który
nie lubi pochlebstw.
* Mê¿czyzna i bez œwi¹t czêsto
œwiêtuje.
* Mê¿czyŸni chwal¹ dobry gust ¿on
g³ównie w odniesieniu do siebie.
* Brzuch mê¿czyzny jest miernikiem
jego aktywnoœci.
* Do serca mê¿czyzny mo¿na tak¿e
trafiæ przez jego pró¿noœæ.
* Mê¿czyzna najpierw macza palce,
a póŸniej umywa rêce.
* Najcenniejsza ksi¹¿ka z jego bib-
lioteki to ta, do której chowa
zaskórniaki.
* Bardziej ni¿ wroga mê¿czyzna boi
siê œmiesznoœci.
* Poczynania mê¿czyzny koryguj¹
jego urodê.
* Mê¿czyzna podpisuje siê niekiedy
znakiem zapytania.
* Dla mê¿czyzn wa¿niejsze jest
dowartoœciowanie siê, ni¿ wartoœæ.

* Mê¿czyŸni nie plotkuj¹, tylko
opowiadaj¹ o innych.
* Jedni dyryguj¹ pa³eczk¹, inni pa³k¹.
* Mê¿czyzna to narowisty koñ.
* Trzeba umieæ popuszczaæ mu cugli.
* Wœród narodów œwiata mê¿czyŸni
stanowi¹ odrêbn¹ rasê.
* Mê¿czyzna z ciekawoœci zapuszcza
siê w g³¹b piekie³.
* Mêski autorytet niekiedy nawet
dzieci rozœmiesza.
* A jednak trudno wyobraziæ sobie
raj bez mê¿czyzn.
* Mê¿czyznom dodaje uroku fakt,
¿e czasem zachowuj¹ siê jak dzieci.
* W ka¿d¹ mêsk¹ decyzjê wpisane
jest ryzyko.
* Mê¿czyzna nie zawsze wie, kogo
gra, kiedy przestaje byæ sob¹.
* S³aby mê¿czyzna nie jest dobrym
partnerem dla silnej kobiety.
* Ucho mê¿czyzny wychwytuje
nawet najcichszy szelest uznania.
* S¹ samarytanie, którzy do wyci¹g-
niêtej  rêki ton¹cego wk³adaj¹
ja³mu¿nê.
* Raj biedaka by³by kar¹ dla
bogatego.
* Niechcianemu ¿aden uœmiech nie
pomo¿e.
* I w duszy artysty pieni¹dze maj¹
wiele do powiedzenia.
* Z³y doradca gorszy od wroga.
* Urod¹ mê¿czyzny jest rozum.

Zezem o mężczyznach
JÓZEF BU£ATOWICZ

Humor Żydów
galicyjskich
WG HORACEGO SAFRINA

Chasyd opowiada:
Pewnego dnia cadyk nasz siedzia³ przy
wieczerzy pi¹tkowej i spo¿ywa³ rybê.
Nagle widelec wypad³ mu z rêki i z
ust boskiego mê¿a wyrwa³ siê
przeraŸliwy okrzyk:
- Gwa³tu, ̄ ydzi! Spotka³o nas straszne
nieszczêœcie! Ko³omyja siê pali!...
Biesiadnicy oniemieli ze strachu. To¿
to nie bagatela: Ko³omyja! Miasto, w
którym mieszka, na psa urok, wiele
tysiêcy ¯ydów.
Tote¿ szabas spêdziliœmy na mod³ach
i w wielkiej ¿a³obie. A kiedy w ponie-
dzia³ek rano zawita³ do naszego miasta
pewien przybysz w³aœnie z Ko³omyi,
spytaliœmy pe³ni niepokoju, ile to
domów i sklepów sp³onê³o i czy nikt
z ¯ydów, broñ Bo¿e, nie zgin¹³ w
po¿arze. Przybysz spojrza³ na nas ze
zdumieniem i powiada, ¿e w mieœcie
Ko³omyi nie by³o ¿adnego po¿aru.
Zrozumcie no dobrze: g³upstwo po¿ar!
Ale có¿ za wzrok ma nasz cadyk!
Wzrok, co siêga z Husiatynia do
Ko³omyi?!... Policz, ile to mil...
***
Chasyd: Pewnego dnia do dworu
naszego cadyku zajecha³o bez uprze-
dzenia kilkunastu dostojnych mê¿ów.
Na wieczerzê przygotowano zaledwie
dwa niewielkie karpie. Jednakowo¿
rabbi wszed³ do kuchni, klasn¹³ w

d³onie i na pó³miskach znalaz³o siê
wkrótce piêæ, szeœæ, no, dwanaœcie ryb!
Mitnaged: Racja. Sam siê przekona-
³em, ¿e cadykowie czyni¹ istne cuda.
Raz gra³em z jednym s³awnym
cadykiem w karty. Mia³em cztery
damy i ju¿ myœla³em, ¿em wygra³. A¿
tu patrzê – cadyk rozk³ada karty  i
oczom moim objawia siê piêæ asów...
Chasyd: Ale¿ to nieprawda! W kartach
nie mo¿e byæ wiêcej nad cztery asy!
Mitnaged: Racja. Opuœæ coœ z ryb, to
ja opuszczê coœ z asów.
***
Biedny chasyd przychodzi z p³aczem
do cadyka i skar¿y siê:
- Rabbi, zbli¿a siê Pascha, a ja nie mam
z³amanego grosza na macê.
- Nie martw siê przedwczeœnie, dobry
cz³owieku – uspokaja go rabbi. – Na
pewno bêdziesz mia³ macê!
Chasyd wraca uspokojony do domu.
Mija tydzieñ, dwa... Œwiêto za pasem,
a pieniêdzy ani widu, ani s³ychu.
Nieszczêœliwiec sprzedaje zatem jedy-
ny srebrny lichtarz i kupuje macê.
Po œwiêcie chasyd zwraca siê do
cadyka z wyrzutem:
- Nie gniewajcie siê, rabbi, ale wasze
s³owa nie okaza³y siê prawdziwe.
Musia³em a¿ sprzedaæ œwiecznik
szabasowy, ¿eby kupiæ macê.
Cadyk na to:
- I ty œmiesz w¹tpiæ w prawdziwoœæ
moich s³ów? Czy¿ nie mówi³em ci,
¿e bêdziesz mia³ macê?!
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Kantorowe kursy walut
na Ukrainie

14.01.2008, Lwów
 KUPNO UAH                        SPRZEDAŻ UAH
     5,04 1USD     5,07
     7,45 1EUR     7,50
     2,01 1PLN     2,08
     9,86 1GBP     10,00
     0,202 1RUR     0,208

R   E   K   L    A   M   A   K   O   M   E   R   C   Y   J   N   A

USŁUGI TURYSTYCZNE
Fachowe oprowadzanie po Lwowie

Pilotowanie grup turystycznych po Kresach
Tel.: 0�0380679447843

Można zaprenumerować
na poczcie na luty 2008 roku!!!

KOD PRENUMERATY
УКРПОШТА  98780

KURIERKURIERKURIERKURIERKURIER galicyjski

NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW
NA UKRAINIE

W sprawie prenumeraty gazety do Polski,
prosimy o kontakt pod naszym adresem
e�mail: kuriergalicyjski@wp.pl

Pierwszy września tego roku był
pięknym słonecznym dniem. W Kon�
stancinie pod Warszawą odbywało się
przyjęcie weselne Kasi i Tomka. To
wspaniała para. Razem przeszli przez
całą Amerykę Południową aż do
Patagonii. Kasia – zapalony żeglarz –
opłynęła pół świata. Tomek – operator
filmowy – sfilmował niemało. W czasie
uroczystości weselnych wypuszczono w
niebo baloniki. Do każdego była docze�
piona kartka:

Drogi znalazco tej kartki!
W dniu 1.IX.2007. Kasia Kor�

sieko i Tomek Wójcik wzięli ślub.
Chcąc podzielić się tą radosną
wiadomością –wypuściliśmy serię
balonów z życzeniami od naszych
gości. Jeśli znalazłeś tę kartkę,
będziemy wdzięczni za jej prze�
słanie

Kasia i Tomek
Warszawa

e�mail:
kasiulkaitomaszek@wp.pl

Za jakiś czas do Kasi i Tomka przy�
szedł mail:

ДОБРОГО ДНЯ,
ШАНОВНІ МОЛОДЯТА!

Другого вересня у неділю о 12
годині дня я отримала ваше повідом�
лення про одруження з побажанням
від вашої гості.

Щиро дякую!
Здивована з того, що так швидко

воно долетіло до України, та пе�
репрошую водночас, що пізно
повідомляю про це. Сприйняла подію,

Lecą, lecą …ślubne baloniki… na Ukrainę
Marcin Romer  tekst
Beata Ewa Wojciechowska zdjęcia

як суттєве підвищення настрою того
дня, і як добрий знак на майбутнє.
Щиро зичу Вам довгих і безхмарних
років життя у згоді і достатку, радості
народження нащадків, здоров’я і
довголіття Вашим батькам.

Дещо про себе.
Мене звати Марія Шобська,

мені 31 рік, українка, заміжня, мати
двох дітей. Навчаюсь на п’ятому курсі
економічного факультету Тернопіль�
ського комерційного інституту (за�
очно), працюю у видавництві
“Укрмедкнига” Тернопільського
медичного університету ім. І. Я.
Горбачевського. Проживаю у неве�
личкому селищі міського типу
“Дружба”, яке розташоване за 26
кілометрів від міста Тернопіль.
Мешкаю у власному будинку з
чоловіком та дітьми. Мого чоловіка
звати Ігор Шобський, 34 роки, освіта
незакінчена вища, технічна. При�
ватний підприємець.

19 листопада 1994 року ми
одружилися. Шлюб відбувся у
костелі римсько�католицької віри,
що у Микулинцях, Теребовлянського

району. Там ми і похрестили наших
дітей. Едік (12 років) і Діана (10 років)
– школярі.

Буду рада отримати відповідь з
розповіддю про Вас та Вашу сім’ю
для подальшого підтримання дружніх
стосунків (при бажанні!) та плідного
сусідства між нашими країнами.

Марія Шобська

WITAM, PAŃSTWA,
MŁODZI MAŁŻONKOWIE!
W niedzielę, 2 września, o godzinie

12. otrzymałam Państwa informację o
Waszym ślubie z życzeniami od gości.

Dziękuję serdecznie!
Jestem zaskoczona, że tak szybko

to zawiadomienie doleciało do Ukrainy,
jednocześnie przepraszam, że późno o
tym informuję. Otrzymanie tego za�

mieszkamy we własnym budynku. Mąż
– to Igor Szobski, ma 34 lata, jest
prywatnym przedsiębiorcą z wykształ�
ceniem wyższym niepełnym.

Pobraliśmy się 19 listopada 1994
roku. Wzięliśmy ślub w kościele rzym�
skokatolickim, znajdującym się w
Mikulińcach, powiat Trembowla. Tam
też ochrzciliśmy nasze dzieci. Edek ma
12 lat, a Diana – 10, uczą się w szkole.

wiadomienia bardzo mi podniosło tego
dnia nastrój, a także odczytałam je, jak
dobry znak na przyszłość. Z całego
serca życzę długich i pogodnych lat
życia w zgodzie i dostatku, radości z
narodzenia dzieci, zdrowia i długich lat
życia Waszym Rodzicom.

Trochę o sobie.
Nazywam się Maria Szobska, mam

31 lat, jestem Ukrainką, zamężną,
matką dwójki dzieci. Studiuję na piątym
roku Wydziału Ekonomii  w  Tarnopol�
skim Instytucie Komercyjnym (zaocznie),
pracuję w wydawnictwie „Ukraińska
książka medyczna”, które należy do
Tarnopolskiego Uniwersytetu Medycz�
nego im. I. J. Gorbaczewskiego. Miesz�
kam w niewielkiej osadzie „Przyjaźń”,
położonej w odległości 26 km od
Tarnopola. Wraz z mężem i dziećmi

Ucieszę się, gdy otrzymam odpo�
wiedź z opowieścią o Was i Waszej
Rodzinie. Myślę, że na Państwa
życzenie moglibyśmy utrzymywać
kontakt. Będzie on też świadectwem
naprawdę dobrego sąsiedztwa obu
naszych krajów.

Swobodnie czytam i rozumiem po
polsku. Możemy z Wami się porozu�
miewać w Waszym języku ojczystym
lub w rosyjskim.

Czekam na list!
Maria Szobska

osada „Przyjaźń”,
woj. Tarnopolskie, Ukraina

I my dołączamy się do życzeń
dla jednej i drugiej pary.
To naprawdę dobry znak!
Dla nich osobiście i naszych
krajów. Wszystkiego najlepszego!

Wydawnictwo Polonicum Institut
kończy opracowanie szaty graficznej
monumentalnej pracy Mariana Kałus�
kiego z Australii „Śladami Polaków po
świecie” CD�ROM ISBN  2 88494 080 4,
rezultat  kilkudziesięciu lat benedyktyń�
skich badań autora, która przedstawia losy
Polaków w 64 krajach świata. Publikacja
ta na CD�ROM zawiera 1 000 pełnych
stron A 4 tekstu. Praca ilustrowana będzie
przez ponad setkę zdjęć polskich znaków
pamięci na Obczyźnie i Poloników. Za�
mówienia w subskrypcji po specjalnej
cenie tylko do końca stycznia 2008 –
dostawa: luty 2008. Dodatkowe informa�
cje jak dokładny spis treści publikacji
znajdują się na stronach web:
 www.swisspass.ch/polonicum.htm

Zwracamy się z gorącym Apelem do
Polaków, zamieszkałych za granicą oraz
zagranicznych instytucji polskich w

Apel o nadsyłanie fotografii
Poloników w świecie

świecie o nadsyłanie zdjęć poloników do
końca stycznia 2008.

Zdjęcia te mogą być amatorskie, typu
rodzinnego, przedstawiając również
osoby (pod warunkiem, że nie przysłaniają
one samego Polonika!). Każde zdjęcie
powinno być opisane danymi: Kraj –
Jedn. administracyjna � Miejscowość –
Forma – Komu poświęcony jest Polonik.

Jako Poloniki trwałe i Polskie Znaki
Pamięci na Obczyźnie uznajemy pomniki,
tablice pamiątkowe, obeliski, groby
wielkich Polaków, polskie groby i cmen�
tarze wojskowe, miejsca walk i męczeń�
stwa Polaków, itp.

Wszystkie publikowane zdjęcia będą
podpisane nazwiskiem ich autora. Stad
proszę nie zapomnieć przekazania
również informacji: Nazwisko i imię
autora zdjęcia, adres e�mail i pocztowy.
Przesyłce zdjęć drogą e�mail powinna

towarzyszyć formułka „Wyrażam zgodę
na wykorzystanie załączonych zdjęć,
które są mojego autorstwa, na potrzeby
różnych publikacji Polonicum Institut we
Fribourg, Szwajcaria”

Jako rekompensatę, 5% autorów
zakwalifikowanych fotografii otrzyma,
poprzez losowanie, bezpłatne CD z
publikacją „Śladami Polaków po
świecie”. Wszyscy pozostali autorzy
fotografii otrzymają ofertę nabycia jej po
specjalnej cenie.

Polonicum Machindex ® Institut
Edyta MACH

case postale 1182
CH�1701 Fribourg, Szwajcaria

Fax: + 41 (26) 684 27 25
e�mail: polonicum@tele2.ch

polonicum@swisspass.ch
www.swisspass.ch/polonicum.htm


